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RESUMO 
Em 1964 instaurou-se no Brasil a ditadura militar, governo marcado pela censura e supressão 
da liberdade de expressão. Pessoas e grupos que demonstrassem descontentamento contra o 
regime eram duramente reprimidas, expor a opinião tornou-se proibido. Por meio do método 
dedutivo, na qual realizou-se a análise de livros, documentários, sites e músicas, buscou-se 
demonstrar como a música de protesto, que teve maior alcance por meio dos Festivais de Música 
Popular que aconteceram entre 1965 e 1969 televisionados inicialmente pela TV Excelsior e 
posteriormente pela TV Record, tornou-se a arma dos jovens e estudantes para protestarem 
contra as atrocidades cometidas durante a ditadura militar. Estes festivais foram marcados pela 
torcida que utilizavam de vaias, cartazes e faixas para torcerem por suas canções prediletas, 
mas principalmente pelas canções marcantes que continham mensagens de denúncia contra o 
regime, e abertamente defendidas pela torcida ávida a protestar e questionar. Visto isto, tem por 
resultado que a música deixou de ser apenas uma forma de entretenimento e passou a ser vista 
como uma ferramenta de contestação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Festival de Música; Liberdade de expressão; Música de protesto; Torcida. 

 

1  INTRODUÇÃO 
 

A televisão no Brasil teve suas primeiras experiências em 1933, mas sua 
pré-estreia deu-se em 04 de julho de 1950 na qual contou com Frei José Mojica 
cantando boleros por uma hora. Já em 18 de setembro do mesmo ano, a TV no 
Brasil tem sua estreia oficial e Francisco Assis Chateaubriand inaugura a TV Tupi 
de São Paulo, conectado pelo canal 3. Para impulsar a propagação da televisão 
no Brasil, Chateaubriand espalhou aparelhos de televisão em pontos 
estratégicos na cidade de São Paulo para que a população pudesse acompanhar 
os programas televisivos (RIXA,2000).  

A televisão fez sucesso, todavia, havia o problema de se manter uma 
programação diária para a televisão.  Assim começam a surgir alguns 
programas, como “TV na Taba” e o telejornal “ Imagens do dia”.  

De forma lenta e gradual, outras emissoras começaram a apontar no 
cenário nacional, como a TV Paulista que começa a operar em 1952, a TV 
Record que teve sua inauguração em 1953 contando com o programa musical 
líder de audiência “Grandes Espetáculos União” e a TV Excelsior que inaugurou 
em 09 de julho de 1960 tendo em sua programação o programa “Brasil 60” 
estrelado por Bibi Ferreira (TUDO SOBRE A TV,2019). 

No mesmo ritmo, os programas televisivos começaram a deslanchar e 
grandes figuras foram apresentadas para o Brasil, como a icônica Hebe 
Camargo que apresentava na TV Paulista o programa “O mundo é da mulher” 
com o um formato todo voltado para o público feminino. Outra figura que 
apareceu neste cenário foi Abelardo Barbosa, mais conhecido como Chacrinha, 
que iniciou na televisão em 1956 pela TV Tupi apresentando quatro programas. 
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Outra figura que surgiu e que deslanchou na televisão foi o Silvio Santos que 
teve sua estreia na TV Paulista com o programa “Vamos brinca de forca? ” 
(TUDO SOBRE A TV,2019). 

Considerando que as novelas ainda não tinham emplacado nesta época, 
os programas de música faziam sucesso com o público e a TV Record 
basicamente dominou este mercado musical.  

Paralelo ao crescimento dos programas de televisão, instaurou-se em 
1964 a ditadura militar, política de caráter autoritário e nacionalista. Este período 
foi marcado pela supressão dos direitos básicos dos civis, perseguições políticas 
à pessoas e grupos que militavam contra o regime, censura e a promulgação 
dos atos institucionais que continham caráter autoritário e repressivo. 

Na conjuntura do regime militar, os programas de músicas sofreram uma 
reviravolta com o surgimento do I Festival de Música Popular Brasileira dirigido 
inicialmente pela TV Excelsior em 1965. Este novo formato de programa trazia 
uma novidade, as disputas musicais e uma torcida fervorosa. Devido ao 
momento político pelo qual o país estava inserido, grande parte das composições 
inscritas no festival passaram a conter um tom político que atacava diretamente 
o regime militar e supressão da liberdade civil, surgindo a chamada “música de 
protesto”.  

Dentro deste cenário, pretende-se analisar como os festivais de música 
popular brasileira ajudaram a propagar a música de protesto bem como esta 
manifestação cultural representou um grito de questionamento em um momento 
de perseguição e censura praticado pelos militares e o governo ditatorial, na qual 
a liberdade de expressão o direito de se manifestar fora suprimido.  

 
2 MATERIAIS E METÓDOS  

 
Para a elaboração deste trabalho foi utilizado o método dedutivo, da qual 

parte-se de enunciados gerais para constituir uma premissa para obter-se uma 
conclusão. 

Inicialmente partiu-se da conceituação geral por meio de análise de 
obras relacionadas ao período estudado para construir as bases da premissa 
para posteriormente buscar os fatos que basearam a construção do presente 
artigo, principalmente por meio de documentários e análise das fases dos 
festivais que eram televisionados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Desde 1950 o Brasil começou a sentir um fervilhamento musical, vários 
compositores apareceram e ressaltavam nas suas composições o país, as 
belezas naturais e o povo. Houve uma certa agitação musical nas rádios, bares 
e televisão. A partir de 1960 nasceu um sentimento de orgulho com estas 
canções e elas começaram a competir em pé de igualdade com as canções 
estrangeiros, como afirma Memorias da Ditadura (2019):  

 
Além de orgulho e alegria, a música brasileira despertava sensações 
autênticas de patriotismo e pertencimento. Como se via na identificação de 
determinado repertório com seu público típico, frequentemente caracterizado 
como “turma” ou “tribo”: a juventude do banquinho e violão de um lado, a 
moçada do iê-iê-iê do outro.  
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Em meio às agitações musicais, o até então presidente João Goulart 
(1961-1964), anunciou que iria colocar em prática as reformas de base, visando 
reduzir a concentração de renda e terras no país. Tal medida colocou em alerta 
a ala mais conservadora, pois para eles a medida anunciada era o início da 
instauração do comunismo no Brasil (FAUSTO,2015). 

 Desta forma, visando conter o avanço de um presidente comunista, os 
militares deram um golpe em 31 de março de 1964 instaurando um governo 
ditatorial que perdurou até 1985. 

O governo militar ficou marcado na história através da promulgação dos 
Atos Institucionais, diplomas legais utilizados pelos generais para governar o 
país. Excediam até mesmo os preceitos constitucionais (SÓ HISTÓRIA,2019). 
Os atos ainda instituíram a censura, perseguição política, repressão de 
pessoas e grupos contrários ao regime militar e pela ausência total da 
democracia. 

Nesta conjuntura, o movimento estudantil representou uma verdadeira 
força de oposição ao regime, representando uma capacidade de mobilização 
social.  Os estudantes contestavam através de manifestações, passeatas, 
debates e congressos. Memoria da ditadura (2009) esclarece que os 
estudantes agitaram a cultura nacional, e lutavam pela conscientização e o 
engajamento dos jovens. Já nos anos de maior supressão de liberdade durante 
o regime, os festivais de música viriam a ser uma verdadeira arma de luta dos 
jovens e estudantes. 

A liberdade de expressão e de organização praticamente inexistiu neste 
período. Os estudantes de esquerda, considerados altamente subversivos ao 
regime, foram duramente perseguidos e torturados. Muitos artistas também 
foram caçados, pois se utilizavam da música e da arte para realizarem o seu 
protesto contra as atrocidades pelo qual o Brasil passava naquele momento.  

A peça Roda Viva, escrita por Chico Buarque, foi um clássico de 
perseguição e violência cometida a artistas. A peça estava sendo encenada em 
São Paulo e em pleno ato, o Comando de Caça aos Comunistas invadiu e 
depredou o teatro, destruiu o cenário e espancou os atores. Meses depois, a 
cena se repetiu em Porto Alegre, o que levou ao fim a carreira da peça ( HOMEM, 
2009).  

Mesmo com o Brasil passando por um momento político obscuro e a 
supressão da liberdade de expressão que ia avançando aos poucos, o produtor 
musical Solano Ribeiro aproveitou o agitamento musical pelo qual o Brasil 
passava, principalmente com o movimento da MPB (Música Popular Brasileira) 
bossa-nova nova e jovem guarda, e idealizou um projeto musical para reunir os 
compositores e intérpretes das músicas brasileiras que vinham fervilhando no 
cenário nacional em tom de competição.  

A inspiração de Solano veio do Festival de San Remo produzido na Itália. 
Após algumas modificações e adaptações para o cenário nacional, Solano 
estipulou que a competição seria aberta para todos os compositores inscreverem 
suas composições e os intérpretes seriam escolhidos pela direção do festival 
(MELLO,2003).  Nascia assim o Festival da Música Popular Brasileira que contou 
com cinco edições, sendo que a primeira foi produzida pela TV Excelsior e as 
demais pela TV Record (RIXA,2000). O que Solano propôs mudou o rumo dos 
programas musicais. 

Até então, os espectadores estavam acostumados com programas que 
tinham como objetivo apresentar determinados gêneros musicais que faziam 
sucesso na época, a competição não existia, o público queria apenas suspirar 
ouvindo suas canções preferidas. Neste segmento, o programa “Jovem Guarda” 
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apresentado por Roberto Carlos, Erasmos Carlos e Wanderléa, marcou uma 
geração, tomando proporções inimagináveis, como tumultos nas ruas, altas 
vendas de discos e “chuva de mulheres”, como comentou Puglialli (2006).  

Com o surgimento do festival de 1965 da TV Excelsior, competir tornou-
se a alma dos festivais e para ganhar os compositores deveriam estar atentos a 
certos requisitos se queriam realmente chamar a atenção dos jurados. Era 
essencial que as composições contassem com um arranjo forte que levasse a 
plateia ao delírio e uma defesa performática por parte do intérprete.  

Contudo o que realmente se esperava dos compositores em um momento 
político tão conturbado pelo qual o Brasil passava com os militares no poder e a 
censura ditando o que deveria e o que não deveria ser ouvido e lido pela 
população, era que as canções contivessem um cunho contestatório contra a 
ditadura militar, tendo em vista que qualquer forma de manifestação era 
duramente reprimida.   

Em meio a este contexto na qual os compositores se utilizavam da música 
para exprimir o seu descontentamento com o governo ditatorial, surgiu a 
chamada música de protesto. De acordo com Memorias da Ditadura (2019), este 
filão não chegou a constituir um gênero musical ou um ritmo, pois conciliava os 
mais diversos ritmos. O que importava mesmo na música de protesto era 
transmitir a mensagem e se opor contra a ditadura militar, mas com a censura 
batendo à porta, era necessário se utilizar de jogos de palavras para que as 
letras não fossem barradas pelos órgãos de censura antes mesmo de chegarem 
aos ouvidos da população:  

 
O outro pólo da relação regime militar - censura musical eram os cantores e 
compositores que tiveram suas composições vetadas na íntegra ou 
parcialmente cortadas. Alguns deles desenvolveram mecanismos muitos 
específicos tentando sempre driblar a censura. O uso de figuras de 
linguagem, metáforas, invenção de palavras, inserção de barulhos como 
buzinas, batidas de carros, dentre outros, ou a supressão total da melodia no 
momento em que deveria aparecer a frase ou palavra censurada eram 
largamente utilizados por aqueles que estavam preocupados em transmitir 
sua mensagem para o público, mesmo de forma sutil (CAROCHA,2006, 
P.193-194). 
 

O público entenderia a mensagem a partir do momento em que a música 
fosse cantada em voz alta, de acordo com a performance do intérprete. Um 
clássico da música de protesto que se utilizou de jogos de palavras para burlar 
a censura foi “Cálice” de Chico Buarque e Gilberto Gil, pois no momento em que 
a canção era interpretada, o cálice tornava-se cale-se, metáfora esta utilizada 
para denunciar ao mundo que a liberdade de expressão estava deixando de 
existir no país (SILVA JUNIOR, 2019). 

Outro elemento essencial dos festivais era a torcida, que em sua grande 
maioria era formada pelos jovens da classe média, universitária e politizados, 
ávidos a se expressar em um momento em que o governo os silenciava. As 
vaias, cartazes e tomates se tornaram a arma da torcida, que gritavam, cantavam 
e erguiam seus cartazes de apoio quando tocava sua música preferida, e que 
vaiavam as músicas que desagradavam e principalmente as que continham uma 
melodia romântica ou constante e que não tratavam da questão política, 
chegando até mesmo ao ponto de atirarem objetos contra os intérpretes da 
canção. 

 Mello (2003,p.74) comenta que “Liberdade de avaliar era um direito de 
cada cidadão, num país em que a liberdade de pensar vinha sendo tolhida pouco 
havia quase um ano.” Assim, em um momento em que haviam perseguições, 
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censuras e repressão da liberdade de expressão, a torcida e os jovens viam na 
música uma forma de questionar e divulgar para o mundo as atrocidades que 
estavam acontecendo no Brasil durante o regime militar. 

Seguindo estes critérios, a grande campeã do I Festival de 1965 foi a 
música “Arrastão”, composta por Edu Lobo e Vinícius de Moraes e 
brilhantemente defendida pela icônica Elis Regina. A composição campeã 
marcou efetivamente o que deveria ser uma música de festival, contando com 
todas as características necessárias para chamar a atenção do público (MELLO, 
2013) 

Em 1966 aconteceu o II Festival da Música popular Brasileira agora 
dirigido pela TV Record, e foi chamado assim porque o organizador Solano 
Ribeiro organizou este festival após pedir demissão da TV Excelsior. Este festival 
teve um fato um tanto quanto curioso, duas canções ficaram em primeiro lugar, 
“A banda”, composta por Chico Buarque de Holanda e interpretada por Nara 
Leão e “Disparada” composta por Geraldo Vandré e Théo de Barros com 
interpretação de Jair Rodrigues. Rixa (2000, p.96) comenta o ocorrido:  

 
A Banda, interpretada por Nara Leão e Chico Buarque, deveria ser a única 
campeã. Porém, Chico, o autor da música, convenceu os jurados de que não 
merecia vencer, favorecendo a concorrente favorita do público: “Disparada”, 
de Geraldo Vandré e Théo de Barros, com Jair Rodrigues. Numa decisão 
inédita em festivais, as duas músicas acabaram empatadas em primeiro 
lugar. 

  
Este festival foi marcado pela disputada acirrada entre as duas músicas 

ganhadoras, mas principalmente pela torcida entusiasmada, que se dividiu entre 
as canções. Os interpretes foram duramente vaiados pela torcida adversária 
quando defendiam as canções, mas conseguiram driblar as vaias e terminar a 
apresentação. A rivalidade acabou quando foi anunciada as duas campeãs, 
levando a torcida aos gritos de comemoração. 

Mello (2003) analisa que os festivais tiveram início já durante a ditadura 
militar, mas nos momentos iniciais do regime, a sociedade civil e os setores 
culturais não foram atingidos de forma direta. Foi a partir de outubro de 1965 que 
o poder repressivo começa a avançar e chega a atingir o seu auge em 1967 com 
a chegada ao poder de Costa e Silva, que se tornou o mais linha dura dos 
generais, e a situação de intensifica com o decreto do ato institucional nº5. 

 Fausto (2015) analisa que este período foi marcado pela mobilização 
estudantil em torno da UNE (união nacional dos estudantes), manifestações por 
parte dos jovens em vários países, como França e Estados Unidos, a passeata 
dos Cem Mil, que se empenhavam na luta pela democratização e pelas greves 
operárias em Contagem e Osasco. Todos estes fatores deixavam claro que era 
necessário reforçar a linha dura na certeza que a revolução promovida pelos 
militares estava chegando ao fim. 

Nesse clima, a mobilização foi impulsionada pela cultura e pela arte, 
especialmente pela música de protesto. Este momento é marcado pela era dos 
grandes festivais televisivos .  

 O festival da TV Record de Música Popular Brasileira de 1967 foi o mais 
emblemático dos festivais. Monteiro (2017) expõe que o festival  atingiu o índice 
de 55% de audiência e 97 pontos no IBOPE ainda no começo da disputa, e 
também levou a Record a bater o recorde mundial, entrando até mesmo para o 
Guiness Book, e até hoje foi o programa que contou com a maior audiência. 

O público se tornou efetivamente um personagem neste festival, havendo 
uma mudança de comportamento em relação aos festivais anteriores. Agora a 
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plateia estava disposta a vaiar as músicas concorrentes e atrapalhar as 
apresentações. Figura icônica entre a torcida foi a Telé Cardin, torcedora assídua 
dos festivais, que chegava até mesmo a ir vestida de vaia durante as 
apresentações para marcar a sua torcida (CALIL,2010). 

O ápice das vaias foi durante a apresentação da canção “Beto bom de 
Bola” interpretada por Sérgio Ricardo. Os gritos foram tantos que o cantor 
simplesmente não conseguiu se apresentar e diante deste cenário caótico 
causado pela torcida, acabou quebrando seu violão e o atirou na direção da 
plateia, conforme demonstrado no documentário “Uma noite em 67”, 
(CALIL,2010). 

Essa plateia era formada em sua grande maioria pelo público jovem 
estudantil preocupado com a realidade brasileira, que percebia facilmente os 
jogos de palavras escondidas nas canções. E era exatamente aquilo que 
buscavam, expressar sua indignação com a ditadura através da música, pois as 
formas de liberdade de expressão foram tolhidas. Mello (2003, p.222) comenta 
sobre a identificação dos jovens com as mensagens que as letras continham: 

 
(...)a plateia dos festivais dava a certas canções um conteúdo revolucionário. 
A partir daí, as músicas de festival passam a ter como bordão o protesto 
contra a ditadura militar. E mesmo quando não eram, a plateia tratava de 
converte-la nesse protesto. E, quando não podiam ser convertidas, como foi 
o caso da canção de Hebe Camargo, a plateia não gostava, derrubava. 
 

O festival de 67 teve como grande vencedora a canção “Ponteio” 
composta por Edu Lobo e Capinan e defendida por Edu Lobo e Marília Medalha. 
O segundo lugar ficou a canção “ Domingo no parque”, de composição de 
Gilberto Gil e interpretada pelo compositor junto com o grupo Os Mutantes. O 
terceiro lugar ficou com a canção icônica “Roda Viva” composta por Chico 
Buarque de Hollanda, também defendida pelo compositor junto com o grupo 
 MPB4. 

A canção de Chico Buarque representou uma verdadeira música de 
festival. Ela tinha arranjos fortes e na apresentação os cantores utilizaram de 
jogos de vozes e entonações, o que a tornou forte e chamativa. Mas o que mais 
chamou a atenção e marcou posteriormente a história, foi o seu conteúdo 
político. A música demonstra o descontentamento com o regime militar. Na parte 
“ A gente quer ter voz ativa/ No nosso destino mandar/ Mas eis que chega a 
roda-viva/ E carrega o destino pra lá”, Homem (2009, p.56-57), o compositor 
pretendia demonstrar que as pessoas queriam se expressar, lutar contra um 
regime autoritário, mas que a ditadura simplesmente reprimia as pessoas e seus 
pensamentos (ARMAZEM DO TEXTO,2017). A expressão “roda viva” faz clara 
alusão aos militares que se utilizavam da censura e perseguição para reprimir 
aos atos subversivos. 

No ano seguinte, o festival da música popular aconteceu entre novembro 
e dezembro de 1968. Prestes a começar a primeira eliminatória, algumas 
composições não haviam sido liberadas pela censura, como “Dia de Graça” de 
Sergio Ricardo ,“São, São Paulo meu amor” de Tom Zé, e “Dom Quixote” de Rita 
Lee. Estes dois últimos compositores lidaram de frente com a dona Judith de 
Castro Lima, chefe da censura federal de São Paulo. Após algumas sugestões, 
os compositores alteraram determinadas partes da canção e foram liberados 
para competirem no festival. Já durante as apresentações, Sérgio Ricardo teve 
vetado de última hora pela censura o verso final de sua música. Nesta parte o 
público gritou “Censura!” (MELLO, 2003). 
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A final do festival ocorreu em 09 de dezembro e teve como grande 
vencedora a música “São, São Paulo meu amor” composta por Tom Zé e 
interpretada pelo compositor junto com o grupo Canto 4. 

O festival de 68 representou a grande debandada de compositores e 
cantores. Alguns simplesmente já não estavam mais dispostos a lidar com as 
vaias ou até mesmo estavam com a agenda cheia, como foi o caso de Roberto 
Carlos e Elis Regina. Já Chico Buarque teve sua decisão de abandonar os 
festivais de forma mais forçada. Perto do natal daquele ano, foi levado pela 
polícia para participar de um interrogatório no Ministério do Exército, sendo 
liberado na mesma tarde. Com viagem programada para a França, embarcou no 
dia 03 de janeiro de 1969 e permaneceu na Itália até 1970. Já a carreira de 
Vandré, Caetano e Gil foram ceifadas pela decretação do AI-5. O ano de 1968 
foi marcado pela fadiga dos festivais e pelo AI-5. Neste ano, a era dos festivais 
entrou em uma curva descendente da parábola (MELLO, 2003). 

Essa onda de mobilização de contestação pelo movimento estudantil, por 
meio de passeatas, mobilizações públicas e pelas músicas de protesto deixou o 
governo militar em alerta e para reprimir os subversivos, instaurou-se no Brasil 
no dia 13 de dezembro o AI-5 em 1968, um verdadeiro marco sombrio na história 
política do país. Este ato não tinha prazo de vigência, ao contrário dos outros 
que possuíam. A partir deste momento, o Congresso Nacional, as assembleias 
legislativas e as câmaras municipais foram fechadas, ficou suspensa a garantia 
do habeas corpus, estabeleceu-se a censura aos meios de comunicação e a 
tortura passou a ser utilizada na luta pela garantia da ordem e da paz 
(D’ARAUJO,2019). Iniciava-se o chamado “Anos de Chumbo” da ditadura militar 
que refletiu diretamente para o fim da Era dos Festivais da TV Record.   

Neste cenário de instituição do AI-5, perseguições, torturas e exilio de 
compositores e cantores, ocorreu o último Festival da Música Popular da TV 
Record em 1969 tendo como campeã a canção “Sinal Fechado” composta e 
interpretado por Paulinho da Viola. A composição continha uma conotação 
política, representando a mordaça da comunicação. Ocorre que a emissora 
passava por maus momentos, assolada por incêndios, troca de quadros de 
programas e ausência de figuras icônicas que marcaram época nos festivais, 
que agora eram caçados pela ditadura, culminando no fim do programa que por 
quatro anos fizeram sucesso na emissora (MELLO, 2003). 

Pode-se notar que em um momento político tão conturbado, com os 
direitos sendo suprimidos pouco a pouco, a censura ditando o que o deveria ser 
consumido culturalmente e as perseguições sendo cometidas ao menor sinal de 
um ataque comunista, os jovens perderam o seu bem mais precioso, o seu direito 
de se expressar e lutar contra as ideias que acreditavam ser autoritárias. A 
esperança e talvez até mesmo a saída para se posicionarem contra a ditadura 
eram as canções dos festivais de música que driblavam a censura e conseguiam 
chegar aos ouvidos do público. Pela música, o jovem exprimia seu sentimento 
de revolta, cantava e gritava com as letras de ordem contrária ao regime.  

O momento exigia uma posição política, a ordem era se posicionar, e os 
festivais de Música Popular Brasileira foram uma ferramenta de difusão que 
marcaram uma época de questionamento e luta pela liberdade. A música, que 
antes era vista apenas como uma forma de entretenimento nos bares e 
programas televisivos virou o grito de liberdade do jovem. 

 
4      CONCLUSÃO 
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A televisão começou a entrar na casa dos brasileiros a partir de 1950 e 
pouco a pouco foi fazendo parte da rotina das famílias como uma forma de 
entretenimento. A programação de maior sucesso naquele momento eram os 
programas musicais, em muitas vezes relacionado a determinado gênero 
musical que levava o público ao delírio, como o caso do programa “Jovem 
Guarda” da TV Record.  

Ocorre que em 1965, em plena ditadura militar, os programas musicais 
sofreram uma reviravolta. O produtor Solano Ribeiro criou um novo formato de 
programa, na qual o principal objetivo era a competição em busca de uma 
canção campeã. Todavia, pelo momento político em que estavam inseridos, com 
o regime censurando qualquer forma de protesto, os compositores viram na 
música uma forma de questionar os militares, surgindo assim a música de 
protesto.  

Os jovens se identificaram com esta forma de protesto realizado através 
da música e os festivais permitiram a propagação desta forma musical. A torcida, 
formada praticamente por jovens estudantes, lotavam os auditórios para 
torcerem por sua canção favorita e também para, através da música, exprimir o 
seu sentimento de revolta com um regime militar autoritário que suprimia a 
liberdade de expressão. 

Assim, com a finalização da pesquisa pode-se concluir que os festivais de 
música popular realizados no período militar foram um importante veículo para a 
propagação da música de protesto e que esta tornou-se uma ferramenta de 
grande importância na luta contra o regime militar. As canções deixaram de ser 
apenas melodias que agradavam aos ouvidos para conter um arranjo forte que 
intencionava questionar o regime militar bem como uma letra, que por meio de 
jogos de palavras, denunciavam as atrocidades cometidas pelos militares. 
Denota-se, por fim, que neste período a música de protesto tornou-se uma 
ferramenta de contestação, tendo em vista que a censura reprimia qualquer ato 
contrário aos ideais ao regime. 
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