
“A história cantada no Brasil em 78 rotações”

Miguel Ângelo de Azevedo (nirez)*

 Gravação de discos no Brasil se iniciou em 1902 quando 
o tcheco espírita Frederico Figner instalou no Rio de Janeiro sua Casa 
Edison e fazia gravações para o selo Zon-O-Phone. Depois, em 1904 
passou a representar aqui a gravadora Odeon. Os discos eram gravados 
no Rio de Janeiro sendo as matrizes enviadas para a Europa onde eram 
prensados e voltavam as centenas de discos em caixotes por navio para 
o Brasil. Em 1913, a Odeon resolveu montar na então Capital Federal 
uma fábrica de discos. Coincidentemente, no mesmo ano Savério 
Leonetti montou uma gravadora em Porto Alegre, imprimindo seus 
discos Gaúcho e Phoenix. Depois foram surgindo outras gravadoras 
que nós conhecemos.

Em 19 de outubro de 1901 Alberto Santos Dumont, com seu 
balão em forma de charuto, feito com seda japonesa, concorreu perante 
25 juízes, em Paris, entre eles o patrono do concurso, industrial Deutsch 
de la Meurthea, uma prova da dirigibilidade do aparelho, com total su-
cesso. Contornou a Torre Eiffel, ganhando assim o Prêmio Deutsch.

Ao voltar ao Brasil em 1906, Santos Dumont foi recebido com 
várias homenagens, entre elas o dobrado

 “SANTOS DUMONT” ou “A CONQUISTA DO AR”, marcha-
-dobrado (Eduardo das Neves) gravada por João Barros e orquestra 
(disco Victor Record 98.871) 1907:

 “A Europa curvou-se ante o Brasil  ]
E clamou parabéns em meigo tom   ] bis
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Brilhou lá no céu mais uma estrela  ]
Apareceu Santos Dumont    ] bis

Ai meu Brasil, terra adorada
A mais falada do mundo inteiro
Guardai seus filhos lá nesta altura
Qual a bravura de um brasileiro.

Salve estrela da América do Sul   ]
Terra amada do índio, audaz guerreiro  ] bis

A glória maior do século XX   ]
Santos Dumont, um brasileiro   ] bis

Ai meu Brasil, terra adorada... etc.

A conquista do ar que aspirava   ]
A velha Europa, poderosa e viril   ] bis

Rompendo o véu que ocultava   ]
Quem ganhou foi o Brasil    ] bis

Ai meu Brasil, terra adorada... etc.

O Rio de Janeiro, em 1902, era uma cidade velha, imunda, cheia 
de doenças como febre amarela, peste bubônica, varíola, etc. O então 
presidente da República Francisco de Paula Rodrigues Alves pro-
moveu uma revolução urbana para sanear a então capital federal. O 
prefeito da cidade era Pereira Passos, que contratou o sanitarista 
Oswaldo Cruz, o qual assumiu pessoalmente a liderança da equipe 
com brigada de mata-mosquitos, etc. Para eliminar os ratos o governo 
passou a comprá-los a um tostão. Surgiram então os intermediários 
cujo pregão era “Rato, rato!”

O pistonista Casemiro Rocha aproveitou o pregão e compôs um 
choro imitando-o. Logo recebeu versos de Claudino Costa que gravou 
em disco da Odeon:
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“RATO RATO”, choro (Casemiro Rocha - Claudino Costa) 
Claudino Costa - Odeon Record 120.062 1913:

 “Rato, rato, rato     ]
Assim gritavam Os compradores ambulantes ]
Rato, rato, rato,     ]
Para vender na Academia aos estudantes  ]
Rato, rato, rato     ]
Dá bastante amolação Quando passam os garotos ]
Todos rotos A comprar rato, a tostão  ] bis
 
Quem apanha ratos?
Aqui estou eu para comprar,
Para comprar Ratos baratos
São necessários para estudar,
Para estudar Já que vens saber
Que este viver é minha sina
Rato, rato, rato, rato
Só para fazer vacina.

Rato, rato, rato
Só se vê aqui no Rio de Janeiro
Rato, rato, rato
Quem os tiver já não Passa sem dinheiro
Rato, rato, rato
É a nossa salvação Pra esses nossos 
Malandrotes não passarem
Todo dia sem o pão.

Tem vendedor que compra ratos
Nunca tive um casamento
Nem procuro trabalhar
Ratos quando estou em casa
Estou prendendo
Ratos que no outro dia 
Estou vendendo
Com anunciante conhecido
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É por isso meu negócio 
Assim produz
Tem que trazê-lo na memória,
O belo tempo de glória, 
Dr.Oswaldo Cruz.”

Para o combate à varíola se fazia necessária a aplicação da va-
cina, mas houve forte reação da população e foi preciso criar uma lei no 
Congresso obrigando a aplicação da vacina e logo surge a cançoneta “A 
Vacina Obrigatória”, sem autor.

“A VACINA OBRIGATÓRIA”, gravada pelo cantor Mário 
Pinheiro com violão

(Odeon Record 40.169), 1904:

 “Anda o povo acelerado com horror a palmatória
Por causa dessa lambança da vacina obrigatória
Os manatas da sabença estão teimando desta vez
Em meter o ferro a pulso bem no braço do freguês.

E os doutores da higiene vão deitando logo a mão
Sem saber se o sujeito quer levar o ferro ou não
Seja moço ou seja velho, ou mulatinha que tem visgo
Homem sério, tudo, tudo leva ferro, que é servido.

Bem no braço do Zé povo, chega um tipo e logo vai
Enfiando aquele troço, a lanceta e tudo o mais
Mas a lei manda que o povo e o coitado do freguês
Vá gemendo na vacina ou então vá pro xadrez.

Contam um caso sucedido que o negócio tudo logra
O doutor foi lá em casa vacinar a minha sogra
A velha como uma bicha teve um riso contrafeito
E peitou com o doutor bem na cara do sujeito.

E quando o ferro foi entrando fez a velha uma careta
Teve mesmo um chilique eu vi a coisa preta
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Mas eu disse pro doutor: vá furando até o cabo 
Que a senhora minha sogra é levada dos diabos.

Tem um casal de namorados que eu conheço a triste sina
Houve forte rebuliço só por causa da vacina
A moça que era inocente e um pouquinho adiantada
Quando foi para pretoria já estava vacinada.

Eu não vou nesse arrastão sem fazer o meu barulho
Os doutores da ciência terão mesmo que ir no embrulho
Não embarco na canoa que a vacina me persegue
Vão meter ferro no boi ou nos diabos que os carregue.”

No dia 21 de janeiro de 1906, naufragou o couraçado brasileiro 
“Aquidaban”, na enseada de Angra dos Reis, após sucessivas explosões 
no paiol de munições da torre de ré. O navio submergiu rapidamente, 
perecendo no sinistro nada menos que 212 pessoas. O acontecimento 
recebeu várias páginas, inclusive uma poesia de Emílio de Menezes. 
Logo o cançonetista Eduardo das Neves compôs a canção

“O AQUIDABAN”, canção (Eduardo das Neves) Eduardo das 
Neves com violão (Odeon Record 108.079), 1908:

 “Foi nesta noite fatal
De 21 de janeiro
Que trouxe pesado luto
Ao pavilhão brasileiro
O valente Aquidaban
Colosso de mil guerreiro
Desfez-se no mar sagrado
Com seus bravos marinheiros

Oh Deus, com sua bondade
E teu divino poder
Contemplai a orfandade
Das vítimas do dever
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Pra nossa Marinha amada
Construir novo arsenal
Fez o bravo couraçado
Essa viagem fatal

Oh Deus, com sua bondade
E teu divino poder
Contemplai a orfandade
Das vítimas do dever

O almirante Noronha
Fere próprio militar
Nessa terrível desgraça
Sofreu o maior pesar
Dolorosos desvarios
Teve grande desprazer
De ver seu filho Márcio
Na flor da idade morrer

Conta história de fogo
Irmãos em doridos ais
Os pais choram pelos filhos
Choram filhos pelos pais.”

No país, no começo do século XX, havia várias Oligarquias e o 
governo central resolveu persegui-las. O mesmo Eduardo das Neves fez 
uma sátira ao então presidente do Ceará, que era o comendador Antônio 
Pinto Nogueira Accioly, sob o título

“O PAI DE TODA GENTE”, cateretê (Eduardo das Neves) 
Eduardo das Neves (Odeon Record 108.761), 1912:

 “Vem comigo, mulata,    ]
Mulata, meu bem, embarca.   ] bis
Vamos lá pro Ceará    ]
Vamos ver os oligarcas    ] bis
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Vem, vem, vem     ]
Minha gente, meu bem, embarque   ] bis
Vamos ver o grande homem 
Que tem grande cavanhaque.

Que cavanhaque sedoso    ]
Que cavanhaque decente     ] bis
Ele é o presidente     ]
E é pai de muita gente.    ] bis

É um caboclo levado    ]
É um caboclo cutuba    ] bis
Ele vem a capitá federá    ]
Dentro de um comandatuba   ] bis

Oia só, mulher, queridinho, 
O Acioly é pai de toda gente
Seu Brigído não tem ninguém
A vida se faz com amor 
Assim dizia, meu bem.

Meu Deus que homem valente   ]
Que cabeça ilustrada    ] bis
É um grande presidente     ]
Mas também que filharada.   ] bis

Se ele fosse sustentar
Em filharada o povão
Garanto que não ganhava 
Um para comprar feijão.

 (Fala)

Não dava com um feijão pra aquilo tudo, meu Deus,
O Ceará é grande, é uma filharada, é sobrinho, é parente, é 

tio, é avó...”.
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Passamos por várias guerras, entre elas a guerra entre China e 
Japão, Hispano-Americana na qual surgiu a Coréia, etc, todas foram 
cantadas em música.

Os movimentos internos também foram motivos para músicas 
como a chamada Guerra do Contestado, que abrangeu parte do Paraná 
e de Santa Catarina, ocasião em que foram devastadas florestas e os 
trabalhadores nativos foram expulsos ficando somente os imigrantes. 
Na região havia um religioso, conhecido por Monge José Maria, uma 
espécie de Antônio Conselheiro ou Beato José Lourenço, mas como os 
outros, foi massacrado pelo poder público.

Novamente é Eduardo das Neves, o cronista da música popular 
quem canta

 “A REVOLUÇÃO DO PARANÁ”, lundu (Eduardo das Neves) 
Eduardo das Neves com violão (Odeon Record 120.402), 1913:

 “Tenham atenção senhores 
Venho de Paranaguá
Fugindo aos grandes horrores
Que vão ter no Paraná.
Um senhor José Maria,
Compadre fanfarrão, 
Anda fazendo arrelia
Entre o povo do sertão
Esse tal de Zé Maria
É um Conselheiro novo (bis)
Com a sua profecia
Vai fanatizando o povo (bis)
A família sertaneja
Olvida afazeres seus
E do monte até a estradeira
Pensando ser ele um Deus

Fala: -Eu é que não acredito que aquele monge seja deus. Um 
bicho tão feio, tem cara de mono...
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De aldeia em aldeia
Tal qual um judeu errante (bis)
Vai na sua odisséia
Esse monge petulante (bis)
Vai ferindo, vai matando
Com seu rosário na mão
Aos matutos enganando
Prometendo a redenção
Doutor Carlos Cavalcante
Honrado governador (bis)
Deu providências urgentes
Mereceu grande louvor. (bis)
Mas a força enviada
Com seu bravo comandante
Lá foi toda decepada
Morreu como fulminante.

Fala: - Foi mesmo um horror a revolução do Paraná. O coronel 
João Gualberto morreu, mas morreu como um herói no posto de honra, 
defendendo a Pátria, defendendo seu torrão natal”.

Hermes da Fonseca, Presidente da República, governou de 1910 
a 1914. A influência do gaúcho Pinheiro Machado sobre Hermes da 
Fonseca era patente; Dudu era o apelido do presidente Hermes da 
Fonseca, “urucubaca”, neologismo popular que significa azar, má sorte, 
caiporismo. O fato foi então glosado na música popular através de

“AI, FILOMENA” ou “Ó FILOMENA”, canção (J. Carvalho 
Bulhões em melodia italiana) o cantor foi o cançonetista Bahiano, que 
na verdade se chamava Manuel Pedro dos Santos (Odeon Record 
120.988), 1915:

“A minha sogra
Morreu em Caxambu
Com a tal urucubaca
Que lhe deu o seu Dudu.
Ai, Philomena,
Se eu fosse como tu
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Tirava a urucubaca
Da careca do Dudu. 

Dudu quando casou
Quase que levou a breca
Por causa da urucubaca
Que ele tinha na careca.

Ai, Philomena... etc.

Na careca do Dudu 
Já trepou uma macaca
E por isso coitadinho
É que tem urucubaca 

Ai, Philomena... etc.

Dudu tem uma casa
E com chave de ouro
Quem lhe deu foi o Conde
Com os cobres do Tesouro 

Ai, Philomena... etc.

Se o Dudu sai a cavalo
O cavalo logo empaca
Só começa a andar
Ao ouvir o “corta-jaca” 

Ai, Philomena... etc.

Dudu tem uma casa
Que nada lhe custou 
Porque nesse “presente”
Foi o povo quem “marchou” 

Ai, Philomena... etc.
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Logo após a guerra Franco Prussiana, a Alemanha e a Inglaterra 
passaram a ser as duas grandes potências mundiais e na anexação da 
Bósnia ao império Austro-Húngaro, ocorreu o assassinato do príncipe 
herdeiro Francisco Ferdinando que se transformou no motivo para o 
início da Primeira Guerra, que já era desejada pelo Kaiser Francisco I.

Na melodia da toada “Caboca de Caxangá”, de João Pernambuco, 
alguém, escondido sob o pseudônimo de Cirano, fez

“CONFRAGAÇÃO OROPÉA”, cantada pelo Caboco do Norte 
(Odeon Record 120269), 1914:

Lá fora a Oropa
Continua em pé de guerra
Morre gente como terra
Porque as folhas toda diz
Até agora não se sabe já quem ganha
Se a França ou a Alamanha,
Se Berlim ou se Paris
Quem vai falar com razão
É a boca do canhão.

Os alamão
Que se internaram na fronteira
Pensou que era brincadeira
Dar nos belga e nos francês
E foram entrando na cidade de Liege
Para virar aquilo em frege
E triunfarem de uma vez
Mas os belga resistiu
Como assim nunca se viu.
(fala) 
Os belga são danados.

Diz que os francês 
pretenderam entrar na Alsácia
Mas ali diz que não passa
Nem francês nem alamão
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E que o solo tá virado a dinamite
Que o caboclo não primisse 
Nem botasse o pé no chão
É só passar no botão
Aquilo vira em carvão.
(fala) 
Nossa senhora, eu é que não vou lá 

Isso gerou outras canções, como a:

“PARTIDA PARA A GUERRA”, canção (Marinho de Oliveira 
- Florizel) gravada pelo cançonetista Bahiano (Odeon Record 
120.989), 1915:

“Adeus meu pai, adeus ó mãe querida
Preciso ir bater-me na fronteira
Já o clarim deu toque de partida
Garboso eu vou defender a bandeira
Adeus meus filhos, minha esposa amada
Adeus amigos, adeus minha terra
O meu dever impõe esta jornada
Adeus, adeus, que eu vou partir pra guerra.

Adeus, adeus, hei de voltar   ]
Para vós todos tornar a abraçar,   ] bis

Beijando o altivo pavilhão glorioso
Vou defender o meu torrão sagrado
Rogai a Deus pedi ao poderoso
Que eu volte breve ao vosso seio amado
E eu vos prometo só voltar com glórias
Para rever o céu de minha terra
E passaremos como heróis à história
Quando acabar esta maldita guerra.

Adeus, adeus, hei de voltar... etc.
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Com este peito afrontarei as balas
Trazendo a espada nesta mão certeira
Partilharei de uma vitória às claras
Se não tombar sem vida na trincheira
O preito humilde de todo o meu sangue
Darei contente pela minha terra
E como herói eu tombarei exangue
Se for ferido na sinistra guerra.

Adeus, adeus, hei de voltar... etc.

Deixo convosco o coração amigo
Parto contente confiado em Deus
E após vencer aos inimigos
Voltar, espero, com os amigos meus
Deixo o clarim do nosso regimento
Não tenho mais um momento a perder
Mais um adeus por todo esse momento
Vou partir já pra vencer ou morrer.

Adeus, adeus, hei de voltar... etc.

Depois surgiram várias músicas sobre a entrada de vários países 
na Guerra, com “A Itália na Guerra”, “Portugal na Guerra”. Mas às 11h 
do dia 11 do mês de novembro (11) de 1918 foi assinado o armistício e 
a Alemanha foi fortemente castigada com a perda de possessões, de 
territórios, fábricas, ações, tornando-se um país desmoralizado. 
Frisamos isto porque mais adiante vai refletir nos acontecimentos da 
Segunda Guerra. Com o fim do primeiro conflito mundial Eduardo das 
Neves fez a canção

“FIM DA GUERRA” gravada por ele próprio com violão (Odeon 
Record 121.524), 1919:

“Finda-se a Guerra que o universo inteiro
Cobriu de luto de tristeza e dor
Com ela o grito de ideal guerreiro
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Imperador e veio Imperador
Quarenta anos, trabalho idiota   ]
Para sofrer a colossal derrota   ] bis

Avassalado pelos seus sequazes
Todos capazes de cruéis ações
Ele queria ser o rei da Terra
Vencer na guerra todas as nações
Deu-lhe a macaca, sorte mesquinha  ]
A urucubaca da miudinha    ] bis

Ele que a morte deu a tanta gente
Que prepotente chegou a dizer
-‘Com a bravura dos meus soldados
Os aliados hão de se render.’
De tão altivo com seu grande Estado
Tombou cativo aos pés dos aliados  ]
Crucial remorso de seu negro crime.  ] bis

Já não se exime nem rezando a Deus
Por onde passa em sua própria terra
Depois da Guerra só inimigos seus
Figura morta reduzida ao nada   ]
De porta em porta sem achar pousada  ] bis

Longe da Pátria arruinou distante
Judeu errante vai caminho além
E na Holanda encontrou abrigo
Podem os amigos encontrar também
Depois do sangue que ele fez correr  ]
Caiu no Mangue e lá foi se esconder.”  ] bis

Havia no Brasil um trato que levava à Presidência da República 
um mineiro e logo depois um paulista e voltava o mineiro e depois 
outro paulista, era a chamada política do Café com Leite. Mas 
Washington Luiz, que estava no poder em 1930, achou por bem colocar 
como candidato à sua sucessão Júlio Prestes, paulista como ele e Minas 
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Gerais não gostou e foi criada então uma chapa de oposição liderada 
pelo gaúcho Getúlio Vargas que tinha na vice presidência o paraibano 
João Pessoa. A eleição aconteceu e o vencedor foi Júlio Prestes com 
grande margem porém dizem que com grande corrupção.

Rebentou então a 3 de outubro de 1930 a Revolução que levaria 
à deposição de Washington Luiz.

Com a deposição do último presidente da República Velha, surgiu

“O BARBADO FOI-SE”, marcha libertadora (Lamartine Babo) 
gravado por Almirante que se chamava Henrique Foreis Domingues 
(Parlophon 13.242a), 1930:

“De sul a norte
Todos viram a intrepidez
De um Brasil heróico e forte
A raiar num dia três...
A Paraíba
Terra santa, terra boa,
Finalmente está vingada
Salve o grande João Pessoa.

Doutor Barbado     ]
Foi-se embora     ]
Deu o fora,     ]
Não volta mais...     ]
Não volta mais...     ] bis

A mineirada 
Lá da terra da coalhada
Vai prender a carneirada
Nos sertões da Mantiqueira
O Rio Grande
Sem correr o menor risco
Amarrou no telegrama
Os cavalos no obelisco.

Doutor Barbado... etc.
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Em 1931 o governo federal estabeleceu um prêmio de 50 contos 
de réis para quem conseguisse localizar o cangaceiro Lampião e o ma-
estro João Thomaz de Oliveira, o J. Thomaz, fez o samba

“VOU PEGAR LAMPIÃO”, samba (J. Thomaz) Castro Barbosa 
(Victor 33.451a), 1931:

“Adeus, Amélia     ]
Vou decidir minha sorte    ]
Eu vou pro norte     ]
Vou pegá o Lampião    ] bis

50 contos      ]
Não fazem mal a ninguém    ]
Vamos ver se esse malandro   ]
Desta vez vem ou não vem   ] bis

Adeus, Amélia     ]
Vou decidir minha sorte    ]
Eu vou pro norte     ]
Vou pegá o Lampião    ] bis

Não quero nada     ]
Nem revólver nem canhão    ]
Vou pegá-lo a cabeçada    ]
Pontapé e bofetão    ] bis

Adeus, Amélia... etc.

Não sou criança
Ele vai virar estopa
Vou acabar com essa lambança
Lampião pra mim é sopa.”

No dia 9 de julho de 1932 eclodiu a revolta paulista, que depois 
passou a ser chamada de Constitucionalista. Muitos dizem que era uma 
resposta às ações trabalhistas de Getúlio. Parece ter fundamento porque 
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tinha excelente fardamento, comida concentrada enlatada, carros espe-
ciais, capacetes de aço e até um trem blindado que foi glosado em 
canção carnavalesca, numa patente prova de que era sustentada pela 
indústria paulista.

“TREM BLINDADO”, marcha (João de Barro, que se chamava 
Carlos Alberto Ferreira Braga) Almirante (Victor 33.610b), 1933:

“Meu bem pra me livrar da matraca
Da língua de uma sogra infernal
Eu comprei um trem blindado
Pra poder sair no carnaval!

Mulata por teu encanto
Muito eu levei na cabeça
Porém agora eu duvido
Que isto outra vez aconteça
Do teu falado feitiço
Eu pouco caso hoje faço
Mandei fazer em São Paulo, mulata
Um capacete de aço.

Meu bem pra me livrar da matraca... etc.

Mulata quando eu te vi
Logo pedi anistia
Pois os teus olhos lançavam
Terrível fuzilaria
E pra ninguém aderir
Ao nosso acordo amoroso
Botei na porta de casa, mulata
Um canhão misterioso.”

O movimento revolucionário de 1930 anunciou então uma 
eleição para 1934. Apareceram vários candidatos, entre eles o paulista 
Armando de Sales Oliveira (Manduca), o gaúcho Osvaldo Aranha 
(Vavá), José Américo e o próprio Getúlio Vargas (Gêgê), também 
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gaúcho e que já estava no poder. O jornal “A Noite” promoveu um con-
curso intitulado “Quem Será o Homem?” em que vários compositores 
concorreram, saindo vencedora a marcha

“A MENINA PRESIDÊNCIA”, marcha (Antônio Nássara - 
Cristóvão Alencar) Sylvio Caldas (O11450a), 1937:

“A menina Presidência
Vai rifar seu coração
E já tem três pretendentes
Todos três chapéu na mão
E quem será?

O homem quem será?    ]
Será Seu Manduca?    ]
Ou Será Seu Vavá?    ]
Entre esses dois     ]
Meu coração balança    ]
Porque na hora “H”    ]
Quem vai ficar é seu Gegê.   ] bis

Agora todo mundo dá palpite
Mas eu sei que no fim
Ninguém se explica
É melhor deixar como está
Pra depois então se ver
Como é que fica.”
Após dar o golpe e decretar o Estado Novo, Getúlio passou e re-

ceber homenagens como esta:

15-“GLÓRIAS AO BRASIL”, marcha (Zé Pretinho - Antônio 
Gilberto dos Santos) Nuno Roland (O11646a), 1938:

“Brasil, ó rincão querido
Invejado pelo mundo novo
Incluído estava o teu futuro
Porque pretendiam dominar teu povo.
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Surgiu Getúlio Vargas
O grande chefe brasileiro
Que entre os teus filhos
Como um herói foi o primeiro.

Ainda temos na memória
Este rasgo de patriotismo
Hoje tens nome na história
Na emergência de tão negro abismo.
Porque existia em teu seio
Entre os valores verdadeiros
Getúlio Vargas que veio
Mostrar ser o Brasil dos brasileiros.”

Na África, tivemos em 1936 a invasão da Abissínia, pela Itália, e 
o fracasso da Liga das Nações, tudo cantado na música brasileira, a 
Revolução Espanhola apoiada pelos nazistas alemães e na Itália, a as-
censão do fascismo de Mussolini.

Os cientistas previram uma grande tempestade magnética que iria 
acontecer no dia 21 de fevereiro de 1938, tempestade esta que interrom-
peria as comunicações em todo o mundo, influiria nas correntes elé-
tricas, causaria tempestades, chuvas e furacões e no dia previsto aconte-
ceram realmente alguns transtornos que tinham origem nas manchas 
solares. O anúncio levou o povo a acreditar que o mundo iria se acabar 
naquele dia. Passado o susto, o compositor José Assis Valente fez:

“E O MUNDO NÃO SE ACABOU”, samba choro (Assis 
Valente) Carmen Miranda (Odeon 11.587a), 1938:

“Anunciaram e garantiram   ]
Que o mundo ia se acabar    ]
Por causa disso a minha gente lá de casa  ]
Começou a rezar.     ]
E até disseram que o Sol ia nascer   ]
Antes da madrugada    ]
Por causa disso nessa noite lá no morro  ]
nem se fez batucada.    ] bis
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Acreditei nessa conversa mole
Pensei que o mundo ia se acabar
E fui tratando de me despedir
E sem demora fui tratando de aproveitar
Beijei na boca de quem não devia
Peguei na mão de quem não conhecia
Dancei um samba em traje de maiô,
E o tal do mundo não se acabou.

Anunciaram e garantiram... etc.

Chamei um gajo com quem não me dava
E perdoei a sua ingratidão
E festejando o acontecimento
Gastei com ele mais de quinhentão,
Agora eu soube que o gajo anda
Dizendo coisa que não se passou
Ih! Vai ter barulho e vai ter confusão,
...Porque o mundo não se acabou.”

A Copa Mundi foi instituída em 1930, realizou-se no Uruguai e o 
campeão foi o país sede; a segunda foi na Itália e aconteceu o mesmo; 
A 3ª Copa Mundi aconteceu na França em 1938 e o Brasil jogou na ci-
dade de Bordeaux, quando enfrentou a Tchecoslováquia no dia 12 de 
junho, terminando a partida em 1x1 com prorrogação que terminou 
0x0. Foi então marcado um segundo jogo para 48 horas depois e o téc-
nico Ademar Pimenta mudou radicalmente a formação de nossa seleção 
e ganhamos o jogo por 2x1.

“DEIXA FALAR”, samba (Nelson Petersen) Carmen Miranda e 
Ary Barroso (Odeon 11.640-a), 1938:

Introdução falada por Ary Barroso:
“Jogo Brasil - Tchecoslováquia, Entram em campo os tchecos 

(vaias) E agora os brasileiros (aplausos) Vai começar a partida. Leônidas 
entrega a Perácio, Perácio a Leônidas, Leônidas avança pelo centro, 
dribla o Mecheslim, Gol! 
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(Toca a gaita)

Carmen - E todos têm seu valor   ]
Deixa falar!     ]
Este samba tem Flamengo,   ]
Tem São Paulo e São Cristóvão,   ]
Tem pimenta e vatapá,    ]
Fluminense e Botafogo    ]
Já tem seu lugar.     ] bis

Você pensava que o diamante
Fosse jóia de mentira para tapear,
Você pensava que o caboclinho
Fosse negro de senzala para se comprar,
Só porque viu que ele tem um pé
Que deixou o mundo inteiro em revolução
Quando ele bota aquele pé em movimento
Chuta tudo para dentro e não tem sopa não.

E todos têm seu valor...

Quando você dizia que trocava
A gostosa feijoada pelo macarrão
Desconfiava que você não era
Brasileiro abençoado deste meu rincão
Você torcia pro italiano
E apostava meu dinheiro
E nem sequer me deu
Jogou a minha feijoada fora
Falou mal da minha gente
E ainda me bateu.

E todos têm seu valor...
E Era uma vez a Tchecoslováquia, ih! (som da gaita).”

Hitler, estadista bem sucedido após 1934, estava tirando a 
Alemanha do buraco em que ficou após a Primeira Guerra e para tal 
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fazia exigências aos países vizinhos, caso contrário faria explodir a 
Segunda Guerra. Após várias investidas, propôs, como última exi-
gência, o acordo de Munique, que foi assinado no dia 29 de setembro de 
1938 naquela cidade, pelos representantes na Inglaterra (Artur 
Chamberlain), França (Edouard Deladier), Itália (Benito Mossulini) e 
Alemanha (Adolf Hitler) que praticamente aniquilava a Tchecoslováquia, 
passando o país e ser controlado pela Alemanha, cedendo as fábricas 
Skoda, 70% da energia elétrica, 80% do cimento, 86% dos produtos 
químicos, 40% da madeira e 66% do carvão. Além disso teria que de-
sorganizar os serviços telefônicos e ferroviários. Os representantes 
tchecos Mastny e Massarik, cujas presenças foram forçadas pelos 
mesmos, a nada puderam assistir, sendo cientificados após a reunião, 
dos resultados. O Acordo de Munique ficou conhecido como Pacto de 
Munique. Chamberlain chegou exultante a Londres exibindo o docu-
mento como prova do fim do perigo da guerra. Sobre o tratado diria 
Winston Churchill: “Entre a desonra e a guerra eles escolheram a de-
sonra e terão a guerra.” E no dia 10/03/1939 a Alemanha invadiu a 
Tchecoslováquia e ocupou Praga, desrespeitando o tratado. O aconteci-
mento foi cantado em marcha de Ary Barroso:

“SALADA MISTA”, marcha (Ary Barroso) Carmen Miranda 
(Odeon 11.667a), 1938:

“Uma pitada de massa de tomate
All right, all right
E três gotinhas de molho inglês,
Só três, só três
Algumas gramas de ‘petit-pois’
François, François

E ficou pronto o pirão do chanceler  ]
Que papou de colher    ]
Que papou de colher.    ] bis

Disse o francês:
Oui, oui, oui,
Disse o inglês:
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Yes... yes... yes...
Quem não gostou foi o tchecoslovaco
Que deu o cavaco     ] bis
E o italiano então entrou então na salada
E não sobrou nada”    ] bis

Com a invasão da Polônia pela Alemanha, surgiram mais de uma 
centena de músicas no Brasil sobre o conflito que deu início à Segunda 
Guerra Mundial. Algumas de mero registro, outros de rasgos patrióticos 
e outros bem espirituosos, como a marcha que explorou a derrota na-
zista quando atacou a União Soviética. Hitler cometeu o mesmo erro de 
Napoleão, invadindo a Rússia na ocasião invernosa, sendo rechaçado 
pelo “general Inverno” e houve a preparação do exército soviético que 
veio empurrando a Alemanha de volta até entrar em Berlim no dia 21 de 
abril de 1945 e colocar sua bandeira lá.

“O DANÚBIO AZULOU”, marcha (Antônio Nássara - 
Eratóstenes Frazão) Joel e Gaúcho (Odeon 12.260a), 1943:

“Uma vez um rio valente 
Quis crescer um pouco mais
Porém encontrou pela frente
Quem lhe rasgasse o cartaz

Danúbio azul, fiau, fiau,
Mudou de cor, fiau, fiau,
Quis se meter, fiau, fiau,
A lutador, fiau, fiau,
E sobre o Volga
Como um louco se atirou
Mas o Volga não deu uma folga
E o Danúbio azulou.”

Os aliados começaram a entrar na Europa pela Itália, mais preci-
samente pela ilha de Sicilia e após a posse da ilha, em 20/07/1943, foi 
lançada no Brasil
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“CECÍLIA”, marcha (Roberto Martins - Mário Rossi) Gilberto 
Alves (Odeon 12.347-a), 1943:

“Pra mostrar que braço é braço
Eu conquistei Cecília
Enfrentei balas de aço
Mas conquistei Cecília

Ai, ai, Cecília,
Ai, ai, Cecília
Eu não sei amar a mais ninguém
E tu sabes que eu te quero bem
Ai, ai, Cecília,
Ai, ai, Cecília
Vem comigo e tu serás feliz
Ai, ai, Cecília”

Em virtude da Segunda Guerra não houve a Copa Mundi em 
1942 e 1946, mas para a Copa Mundi de 1950 o Brasil se preparou e, 
por ela se realizar aqui, construiu o maior estádio do mundo, o Maracanã, 
e fizemos bela campanha até a véspera, mas perdemos para o Uruguai. 
O espírito otimista estava presente:

21- “O BRASIL HÁ DE GANHAR”, samba (Ary Barroso) Linda 
Batista  (RCA Victor 80-0662-b), 1950:

“O Brasil há de ganhar, eh eh!   ]
Para se glorificar eh eh!    ]
Bota a pelota no gramado    ]
Palmas pro selecionado    ]
Deixa a moçada se espalhar,    ]
eh eh eh eh!     ] bis

É a raça brasileira
Numa festa altaneira
Mostrando que é boa e varonil
Quando o time aparecer
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Gritaremos até morrer:
Brasil! Brasil! 

Após a Segunda Guerra tivemos ainda outras ameaças, como 
e Guerra da Coréia em 1948 a do Canal de Suez, em 1956 e por fim 
a Guerra da Lagosta, em 1959, além de fatos como o cerco à ilha 
de Cuba.

A Copa Mundi de 1954 realizou-se na Suiça. Nosso principal 
artilheiro era Baltazar. Um samba foi feito em homenagem ao jogador 
Baltazar e o mesmo foi adotado como incentivo à Seleção Brasileira 
naquela copa com o título de 

22-“GOL DO BRASIL”, samba (Alfredo Borba) Elza Laranjeira 
e Geraldo José de Almeida (Columbia CB-10.052-a), 1954:

“Gol de Baltazar, gol de Baltazar,   ]
Salve o cabecinha, dois a zero no placar,  ] bis

Os brasileiros começaram a ganhar
Baltazar foi o artilheiro, espetacular,
Maurinho e Brandãozinho, 
Veludo, Didi Julinho,
Bauer, Santos e Pinheiro
Vão até a Suíça
Pra ganhar do mundo inteiro.”

A Copa do Mundo de 1958 nos deu muitas músicas, em virtude 
de termos sido campeões.

Há um fato que merece ser citado: O Uruguai foi o campeão de 
1930, em casa; em 1934 a Itália foi a campeã, também em casa; Em 
1938 quem venceu foi novamente a Itália; em 1942 e 1946 não houve 
Copa e em 1950 quem venceu foi o Uruguai; Em 1954 quem venceu foi 
a Alemanha. Até então todos os campeões europeus venceram em seu 
continente, o mesmo acontecendo com os americanos. O Uruguai 
venceu duas vezes na América do Sul. Mas o Brasil foi a Primeira 
Seleção a vencer em outro continente. Vencemos a Suécia e conquis-
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tamos o título de Campeões Mundiais na Europa, feito nunca antes 
acontecido.

No dia 17 de dezembro de 1961, dia de grande calor, ocorreu a 
inauguração do Gran Circus Norte-Americano em Niterói, na época 
capital do estado do Rio de Janeiro. Durante a montagem do mesmo, 
Adilson Marcelino Alves, “Dequinha”, foi contratado como mão de 
obra e houve um desentendimento e ele foi demitido e prometeu 
vingar-se. No dia da estreia juntou-se a outros capangas e incen-
diaram o circo. Foi um terror, pessoas acuadas, pisoteadas, querendo 
fugir do fogo. Foi o maior incêndio em recinto fechado já registrado 
no mundo, resultando em 2.500 feridos e 500 mortos, a maioria 
crianças. Na ocasião o médico Ivo Élcio Jardim de Campos Pitanguy 
organizou o Serviço de Queimados do Hospital Antônio Pedro, do 
Rio de Janeiro.

Entre dezenas de pessoas que se comoveram com a tragédia de 
Niterói, estava o cidadão José Datrino, empresário do setor de trans-
portes de cargas do Rio de Janeiro, que interpretou a tragédia como o 
prenúncio do fim do mundo, abandonando totalmente o mundo material 
e entregando-se ao mundo espiritual no qual atuou até a morte transfor-
mado no Profeta Gentileza que andou por todo o país pregando o bem 
estar e escrevendo frases nas paredes de viadutos do Rio. Seus escritos 
ainda hoje são lá encontrados:

23-“INCÊNDIO DO CIRCO”, toada (Kleber do Pandeiro) 
Kleber do Pandeiro (Rit250022b), 1962:

“Em 17 de dezembro
Foi abalado o mundo inteiro
Numa tarde muito quente
Fizeram um grande desespero
Tacaram fogo no circo
No Estado do Rio de Janeiro
Meus irmãos que foram ver
Os artistas no picadeiro
Morreram queimados no fogo
Da maldades dos arteiros.
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Neste dia tão tristonho
A minha mãe me convidou
Pra ver o grande espetáculo
Que o mundo enlutou
Eu sorrindo para ela
Disse ó mãe eu não vou
Liguei meu rádio de pilha
Que logo após noticiou
Que o circo pegou fogo
Que o malvado botou.

Assisti o espetáculo
Até a última atração 
Era o famoso trapezista
Fazer a sua exibição
Uma lata de gasolina
Escondida num cantão
Pularam da arquibancada
Com toda má intenção
Botaram fogo no nylon
Por vingança e discussão.

Abusaram da justiça
De Jesus o Salvador
Queimando tanta família
Que assistiam com calor
As condenação das terra
Não com os sentimentos meus
Quem vai mesmo condenar
É o poderoso Deus.”

E para encerrar, vamos enfocar a Copa Mundi de 1962, aconte-
cida no Chile, que teve várias músicas por ter o Brasil vencido a mesma. 
Trouxemos apenas uma, que fala dos campeões, citando os jogadores 
Gilmar, Mauro, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Vavá, Amarildo, Zagalo, 
Djalma Santos, Zózimo e Pelé.



Revista do Instituto do Ceará - 2014316

24-“BAILARINOS DO GRAMADO”, samba (Lourival Ramos 
- Moreira da Silva - Ribeiro Cunha) Moreira da Silva (Odeon 14.810-
235), 1962:

“Há muita gente que tem mania de dizer
Que o futebol não passe de banalidade
Mas como tudo tem sua razão de ser
Eu vou provar que em futebol
Também se faz celebridade
Gilmar, Mauro, Nilton Santos,
São três figuras que compõem a grande zaga
Cobriram de glória
A bandeira brasileira
Perante o mundo
A nossa fibra é respeitada.

Deram provas nos gramados do Chile
Com a exibição que a Seleção apresentou
Garrincha, Didi, Vavá e Amarildo
E o grande Zagalo, cinco craques de valor
Na zaga Djalma Santos é um reforço absoluto
Ao lado de Zózimo, ainda faltou o Rei Pelé
Na linha de raufes exibe a sua classe
Matava a criminosa na ponta do pé.
De calcanhar deu na direita, Seu Mané.

Muito obrigado.

(Conferência pronunciada na sede do Instituto do Ceará 
em 20 de novembro de 2014).


