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Cálice – Chico Buarque e Gil (1973)



Cálice
Chico Buarque e Gil (1973)

Pai, afasta de mim esse cálice
Pai, afasta de mim esse cálice
Pai, afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue

REFRÃO 

Como beber dessa bebida amarga
Tragar a dor, engolir a labuta
Mesmo calada a boca, resta o peito
Silêncio na cidade não se escuta
De que me vale ser filho da santa
Melhor seria ser filho da outra
Outra realidade menos morta
Tanta mentira, tanta força bruta

REFRÃO

Talvez o mundo não seja pequeno
Nem seja a vida um fato consumado
Quero inventar o meu próprio pecado
Quero morrer do meu próprio veneno
Quero perder de vez tua cabeça
Minha cabeça perder teu juízo
Quero cheirar fumaça de óleo diesel
Me embriagar até que alguém me esqueça

REFRÃO

Como é difícil acordar calado
Se na calada da noite eu me dano
Quero lançar um grito desumano
Que é uma maneira de ser escutado
Esse silêncio todo me atordoa
Atordoado eu permaneço atento
Na arquibancada pra a qualquer momento
Ver emergir o monstro da lagoa

REFRÃO

De muito gorda a porca já não anda
De muito usada a faca já não corta
Como é difícil, pai, abrir a porta
Essa palavra presa na garganta
Esse pileque homérico no mundo
De que adianta ter boa vontade
Mesmo calado o peito, resta a cuca
Dos bêbados do centro da cidade

REFRÃO



5. O que resta da ditadura hoje?

Cálice
Criolo

Como ir pro trabalho sem levar um tiro

Voltar pra casa sem levar um tiro

Se as três da matina tem alguém que frita

E é capaz de tudo pra manter sua brisa

Os saraus tiveram que invadir os botecos

Pois biblioteca não era lugar de poesia

Biblioteca tinha que ter silêncio,

E uma gente que se acha assim muito sabida

Há preconceito com o nordestino

Há preconceito com o homem negro

Há preconceito com o analfabeto

Mais não há preconceito se um dos três for rico, pai.

A ditadura segue meu amigo Milton

A repressão segue meu amigo Chico

Me chamam Criolo e o meu berço é o rap

Mas não existe fronteira pra minha poesia, pai.

Afasta de mim a biqueira, pai

Afasta de mim as biate, pai

Afasta de mim a coqueine, pai

Pois na quebrada escorre sangue,pai.

Pai

Afasta de mim a biqueira, pai

Afasta de mim as biate, pai

Afasta de mim a coqueine, pai.

Pois na quebrada escorre sangue.



Discutimos neste primeiro bimestre a ditadura civil-militar no Brasil, que marcou nossa 

história por 21 anos e, segundo alguns intelectuais, ainda deixou marcas em nossas 

instituições e em nosso cotidiano. 

Debatemos também a música Cálice (do Chico Buarque), assim como uma versão do 

cantor Criolo. 

Com base nessas músicas e em que discutimos ao longo do bimestre (além das pesquisas 

e leituras que tem feito) disserte: 

quais são os “cálices” que ainda nos restam?

ATIVIDADE AVALIATIVA:



Competências avaliadas:

• Coesão e coerência (escrita)

• Construção de conceitos 
(explicação, argumentos)

• Relacionamento de ideias

Estrutura da dissertação:

Introdução

Desenvolvimento da tese 
(argumentos)

Conclusão


