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Introdução

Todos conhecem a ditadura militar e sabem que nesta épo-
ca muitos pagaram o preço por ter uma postura elevada a respeito 
da política que vigorava. O mundo da música esconde ainda muitos 
segredos da época da ditadura que não foram revelados. A briga en-
tre as gravadoras multinacionais nos deixa quase à beira de firmar 
torcida por quem se destaque, a ponto de se declarar uma favori-
ta, porém, no nosso caso, também por sermos católicos romanos, 
prezamos as gravadoras que levem em seu germe e sua primazia 
este estilo de música. Dentre as gravadoras que surgiram no con-
texto da ditadura estão a Som Livre – que pertencente às Organiza-
ções Globo, se acredita por teorias distorcidas, que tenha surgido 
por um consórcio entre a ditadura e a empresa gestora – a Musi-
disc – comprada pela Warner Music Group em 1990 por meio da 
aquisição do catálogo da GEL/Continental e parte de seu catálogo 
comprado pela EMI Music Group, ao adquirir os selos Copacabana 
e SOM. Também estão presentes a Cantagalo, fundada na década de 
1960 por Pedro Sertanejo, que se configurou na primeira gravado-
ra apenas para estilos de forró no Brasil. Em paralelo, em Recife, 
a Rozenblit, que foi fundada na década de 1950, mas que sucum-
biu inundada em meados na década de 1970. A música católica – e 
porque não dizer a evangélica – começou a crescer no Brasil em 
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1968, com o advento de clássicos da música que conhecemos hoje. 
E porque não investigar no meio destas agruras da ditadura mili-
tar, uma gravadora que ousou falar a verdade, sem as metáforas de 
Chico Buarque ou Caetano Veloso, mas também falando a verdade 
que julgamos ser a verdadeira, a bíblica. Nosso trabalho mergulhou 
um pouco profundo no universo da música popular brasileira e in-
vestigou fílmica e literariamente o trabalho da gravadora católica 
paulista Paulinas-COMEP durante o processo de exílio de alguns de 
seus artistas. O nosso trabalho se configura em uma tentativa de 
reconstituir um pouco os fatos que não foram detalhados em livros 
de teoria sobre os cantores que foram torturados, exilados e até 
mesmo banidos da música popular brasileira nos anos 1970. Fize-
mos um mosaico histórico entre as histórias que elas mesmas com-
partilharam no cinquentenário da gravadora em 2010 e de teorias 
como Karen Armstrong pra traçarmos um panorama rápido sobre 
religião e assuntos que venham ao domínio da ditadura militar e da 
censura que se instalou durante aqueles tempos. Ser cantor e ser 
famoso é bom. Ser cantor religioso é ter muita coragem para dizer 
o que poderosos não querem ouvir.

[...] aqueles que gostariam de ser famosos e sonham com 
alguma notoriedade. Sonham sair do anonimato. E não se 
pense que é um erro. Depende do que se faz antes, durante e 
depois da notoriedade. Os humanos em geram gostam da re-
levância, do destaque e da repercussão. Ninguém grava, es-
creve ou publica para deixar suas obras nas bibliotecas e dis-
cotecas. Esperam que elas circulem e sejam vistas, ouvidas 
ou lidas por milhares ou milhões. (OLIVEIRA, 2013, p. 87)

É possível uma religião séria com música?

Em 1957, o Papa Pio XII escreveu em seu documento Miran-
da Prorsus, sobre a difusão da doutrina católica por meio dos ve-
ículos de comunicação. Dizia ele que serviam tanto ao bem como 
ao mal, cabia ao indivíduo discernir o uso que fazia dela. Dizia o 



Comunicações

GT 1 – HISTÓRIA E FORMAÇÃO DOCENTE

ISBN
978-85-8126-065-5

29XIII Encontro Cearense de Historiadores da Educação – ECHE
III Encontro Nacional do Núcleo de História e Memória da Educação – ENHIME

III Simpósio Nacional de Estudos Culturais e Geoeducacionais – SINECGEO

documento:
[...] sabemos bem que a cinematografia, o rádio e a televisão 
constituem individualmente, um fato cultural diversos com 
problemas próprios no campo da arte da técnica e da eco-
nomia [...] Deus, sumo bem, que difunde incessantemente 
os seus dons, concede ao homem [...] não só os benefícios 
materiais mas também os espirituais, subordinando os pri-
meiros aos segundos [...] Antes de se comunicar a si mesmo 
na visão beatífica, comunica-se na fé e na caridade que “foi 
difundida nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos 
foi dado. (PACELLI, 1998, p. 839)

Nas palavras de Pio XII, a maior influência arrasadora ine-
gavelmente presente na história da Igreja Católica do século XX foi 
a comunicação em massa – no sentido da evangelização – embora 
a música católica de acesso popular só viesse se manifestar onze 
anos depois, com força total no Brasil. A necessidade de fundar um 
estúdio para gravação de suas obras veiculadas no raio do eixo Rio-
-São Paulo até Porto Alegre. Fundado o estúdio, a distância parecia 
ser maior que a vontade de distribuir discos de “fono-palestras” 
gravadas intituladas “Na Escola de Jesus” (1960-1964). Passado 
este capítulo, logo se iniciaria um período de longas amarras com a 
ditadura militar.

Em 1965, com o fim do Concílio Vaticano II, já se afirmava em 
reformar a liturgia de modo a permitir uma melhor participação da 
liturgia, como extraímos do parágrafo n. 39 da declaração Sacrosan-
tum Concilium:

Será da atribuição da competente autoridade eclesiástica 
territorial, de que fala o art. 22 § 2, determinar as várias 
adaptações a fazer, especialmente no que se refere à admi-
nistração dos sacramentos, aos sacramentais, às procissões, 
à língua litúrgica, à música sacra e às artes, dentro dos limi-
tes estabelecidos nas edições típicas dos livros litúrgicos e 
sempre segundo as normas fundamentais desta Constitui-
ção. (CNBB, 2001, p. 50)
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Em “uma nova versão de uma velha história”, como diz a letra 
icônica do poeta Cazuza1, vemos a liturgia ter que se adaptar nos 
anos 1960 de uma missa em latim e ritual de costas para a assem-
bleia com órgão e coro, para uma missa com língua mãe de cada 
nação, ritual de frente ao povo e música composta por cidadãos co-
muns ou – como foi originalmente imaginado – por teólogos e clé-
rigos que pudessem dar a seus fieis uma maior dimensão da fé por 
meio da música. O que a princípio era para ficar apenas na igreja 
se tornou o ponto de impacto de uma geração e de “um novo pen-
tecostes” (fenômeno de inspiração da Igreja primitiva) como defi-
niu o Papa João XXIII falando do concílio, pois influenciou músicos, 
sacerdotes, fieis, pessoas religiosas e consagradas e o público em 
geral, chegando a adentrar e arranhar o cenário mercadológico da 
música popular brasileira.

A gravadora da Igreja Católica

Dentre as gravadoras que penaram nas mãos dos órgãos mili-
tares da censura, uma que teve a coragem de falar a verdade e muita 
gente não conhece sua história, e por incrível que pareça, uma gra-
vadora que começou pequena – brasileira de fundação e de terreno, 
mas italiana de berço – e que continua com uma participação expres-
siva no mercado até hoje, chamada Edições Paulinas (ou COMEP).

Originalmente fundada em 1960 em Curitiba sob idealização 
da Irmã Stefanina Cillario FSP, pela filial da congregação das Irmãs 
Paulinas como extensão da editora Edições Paulinas, fundada em 
São Paulo em 1915, a mais nova gravadora do Brasil era responsá-
vel por gravar programas de rádio que eram veiculados no Paraná. 
Por indicação da maestra Wilma Camargo, as irmãs mudaram-se 
para São Paulo em 1964, alugando os estúdios do grupo Os Titu-

1 FREJAT; CAZUZA. Down em Mim. In: __________. Barão Vermelho. Rio de Janeiro: 
Som Livre, 1982. (LP)
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lares do Ritmo – grupo este que participou de várias produções da 
gravadora no início da década de 1970 – enquanto construía um 
estúdio próprio. Foi justamente nessa época que uma irmã ascende 
à diretoria desta gravadora, a Irmã Maria da Glória Bordeghini FSP. 
Pelas suas mãos, saíram os maiores discos de transmissão radiofô-
nica dos anos 1960, no sentido religioso. Porém os tempos estavam 
mudando.

Geradora de uma geração de cantores que anunciavam a boa 
nova do evangelho e das Escrituras, a Comep, chamada na época de 
“Edições Paulinas – Discos” (EPD), deu a deixa que o estilo de músi-
ca – hoje intitulado – gospel precisava. Com o advento das primeiras 
gravações de Pe. Casimiro Irala SJ, tal como a clássica “Oração de 
São Francisco” presente no compacto em vinil de quatro músicas 
“Irala Canta” (1969), Pe. Zezinho, presente nos bastidores dessa 
gravação por ser bem amigo do sacerdote paraguaio, chama a aten-
ção das irmãs e grava também o seu primeiro compacto de quatro 
músicas da virada de 1969 para 1970, sob o título “Canção da Ami-
zade”. O ponto de vista que se tem de uma 

De seu primeiro compacto até o ano de 1974, quando a Te-
ologia da Libertação começou a afetar diretamente os recantos 
mais tradicionais da Igreja, chegando à área da música, as Edições 
Paulinas também se sentiram no dever de acolher tal proposta. E 
essa proposta começou com a composição de Pe. Zezinho SCJ. No 
compacto com a missa da Campanha da Fraternidade de 1973, a 
censura ameaçou censurar sistematicamente a sua obra. Como 
basicamente, a direção das gravadoras é que iam apresentar seus 
produtos no prelo aos gabinetes do DCDP2 em SP, a diretora da gra-
vadora, em 1972, levou uma obra do Pe. Zezinho para ser analisada 
e censurada. Ela contou em entrevista, em 2014 – em especial aos 
50 anos de carreira do mesmo – como se deu este fato:

2 SCDP – Serviço de Censura de Diversões Públicas. (MARCELO e RODRIGUES, 2012. 
p. 243).
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Eu vivi em plenitude a era da ditadura. Éramos obrigadas 
a levar todas as composições, tudo o que fazíamos, para ser 
censurado ali na Rua Xavier de Toledo. E naquele tempo, não 
se podia usar a palavra “liberdade”, nem “amor liberta”, nem 
palavra semelhante. Qualquer canção que tivesse a palavra 
que desse a entender um impulso maior para a liberdade do 
ser, era censurada. E isso aconteceu numa missa do Pe. Zezi-
nho, que ele havia composto até com o tema da Campanha 
da Fraternidade, que se chamava “O amor liberta e constrói”. 
Chegando lá, a pessoa que censurou essa missa tirou algumas 
partes, outras, ela tinha liberado. No entanto, a gente tinha 
que ter muito tato, muito jeito pra tratar com essa gente, 
porque chegando lá, ele não olhava as palavras da gente, ele 
olhava os gestos, no rosto para descobrir alguma contradi-
ção, alguma coisa. E a moça me apresentou aquela missa 
com algumas partes censuradas. Então, pedi inspiração do 
Espírito Santo no que responder. Eu disse “Olha, a senhora me 
desculpe, mas aqui se trata de uma missa, é um contexto. Ou 
todas as partes serão censuradas – eu já parti para o negativo 
– ou não.” Aí, a moça corou diante de mim, e pegou uma bor-
racha e começou a apagar as letras que ela tinha censurado. 
(Depoimento de Ir. Maria Cristina Nogueira FSP)

Chamada de EPD até 1975, em 1976 devido à contratação de 
artistas que cantavam canções de caráter mais popular (sem per-
der a essência religiosa) como Astúlio Nunes (Compacto “Passarela 
da Incerteza”), Reinaldo Cominato (Lp “Bom Dia, Meu Amigo”) e 
discos de música clássica sob as mãos dos maestros Wilson Mauro, 
Waldemiro Lemke e Eduardo Assad, percebem as irmãs a necessi-
dade da criação de um selo para distinguir tais obras das lançadas 
em catálogo anteriores, enquanto o selo da EPD seria para obras 
propriamente ditas religiosas e litúrgicas. É criado então em 1976, 
o selo Panorâmico. Alguns anos mais tarde, seriam também cria-
dos por necessidade um selo de música jovem (CSP Records) que 
durou pouco de 1985 a 1992 e o selo pelo qual ficaria conhecida a 
gravadora (agora já também uma editora musical) de 1985 até os 
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nossos dias, o selo Comep (Comunicação e Edição Musical Edições 
Paulinas). Uma primeira tentativa de biografia do Pe. Zezinho SCJ, 
principal expoente da geração e da gravadora nos explica um dos 
fatos mais conhecidos de perseguição à EPD/Panorâmico:

Aos poucos, Pe. Zezinho tornou-se tão popular quanto os 
grandes astros do mundo do entretenimento. Ao mesmo tem-
po em que conquistava plateias, sua música passou a atrair a 
desconfiança das forças da repressão. Onze das doze músicas 
de seu disco Oferenda [lançado em 1983]3 foram censuradas 
num processo de perseguição ostensiva e irracional – às ve-
zes, o que era aprovado pela polícia federal era proibido pela 
polícia paulista. [...] De toda forma, pressionado pelas circuns-
tâncias, padre Zezinho exilou-se por seis meses na Europa. Na 
Espanha, compôs a canção Por um pedaço de pão, que alguns 
anos depois [em 1978]5 – já nos tempos de abertura política – 
seria lançada no Brasil. (PAULINAS, 1999, p. 37-38)

Como vimos, Pe. Zezinho foi o primeiro da gravadora a pas-
sar por tal experiência de exílio e de censura. Chegou até a mudar 
de gravadora em 1976, com o disco “O Filho do Carpinteiro”, grava-
do pela primeira vez em outros estúdios extra-Paulinas, uma faixa 
gravada no estúdio Level do Rio de Janeiro (muito utilizado pela 
Som Livre) e o resto no Estúdio Audio-Film (Madrid/Espanha). Ou-
tros artistas e compositores do elenco como Pe. Irala SJ, Pe. Geraldo 
Carlos da Silva (apelidado de Gegé) e Pe. Silvino Turco, que canta-
vam para jovens no início dos anos 1970 foram no mínimo escalo-
nadas pela censura e ganharam vigilância do órgão, embora apenas 
Pe. Zezinho fosse a causa da paranoia da censura. 

Pe. Zezinho também foi muito perseguido quando sua cria-
ção poética chegou ao cerne de sua plenitude, quando do lança-
mento de suas maiores canções, no disco “Histórias que eu conto 
e conto” (1974), contendo Maria de Nazaré, Balada por um Reino 
e Amar como Jesus Amou. Mas, foi seu disco seguinte, que chaman-

3 Grifo nosso.



Comunicações

GT 1 – HISTÓRIA E FORMAÇÃO DOCENTE

ISBN
978-85-8126-065-5

34 XIII Encontro Cearense de Historiadores da Educação – ECHE
III Encontro Nacional do Núcleo de História e Memória da Educação – ENHIME
III Simpósio Nacional de Estudos Culturais e Geoeducacionais – SINECGEO

do a atenção da crítica e da censura, conseguiu chamar bem mais 
atenção do que ele queria. Segundo uma entrevista na TV Canção 
Nova em 2010, no aniversário de 50 anos da gravadora, que a can-
ção “Um certo galileu”, lançada em 1975, pouco antes de seu exí-
lio – que antes de consertar a canção com uma estrofe a mais em 
2009, estrofe esta presente desde 1979 em uma adaptação italiana 
do disco “Reviravolta” (1978) – a estrofe que concluía a canção, que 
reproduzimos abaixo era contra (pura e simplesmente a censura e 
o regime militar), pois muitos de seus jovens paroquianos, de seus 
amigos e de radialistas que o conheciam foram torturados, muti-
lados, desparecidos e vítimas do DOPS (Departamento de Ordem 
Política e Social):

Um certo dia, ao tribunal
Alguém levou o jovem galileu
Ninguém sabia qual foi o mal
Ou o crime que ele fez
Quais foram os seus pecados
Seu jeito honesto de denunciar
Mexeu na posição de alguns privilegiados
E mataram a Jesus de Nazaré
E no meio de ladrões puseram sua cruz
Mas o mundo ainda tem medo de Jesus
Que tinha tanto amor4

A última estrofe, da qual negritamos algumas palavras, para 
análise, vemos que fica fácil entender o sentido da poesia quando 
damos o contexto. Entre 1972 e 1974, muitos jovens foram assas-
sinados, desaparecidos, torturados. Isso despertou em sua poética, 
o desejo de dizer ao mundo algo mais do que a simples história 
que parecia estar ali clara, segundo a visão de catequista da Igreja 
Católica, ser catequista (sua missão primordial) é também dar tes-

4 OLIVEIRA, José Fernandes de (Pe. Zezinho SCJ). Um certo galileu. In: Um certo 
galileu. 1 ed. São Paulo: Edições Paulinas Discos, 1975. (LP).
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temunho do que está acontecendo e cujos ensinamentos precisam 
ser repassados às grandes massas a la mensagem verdadeira.

Em nossas leituras, a historiadora da religião Karen Arms-
trong nos dá um bom exemplo de como a música pode ser usada 
para contestação social, mas no caso do Pe. Zezinho e da Panorâmi-
co, ela foi usada para passar conceitos que livros e teorias tentam 
passar aos fieis desde que o mundo passou a comungar da sabedo-
ria intelectual e doutrinária do Vaticano em documentos publica-
dos por todo o mundo.

Tal como definem os grandes sábios da Índia, da China e do 
Oriente Médio, a religião não é teórica, mas prática; não re-
quer a crença num conjunto de doutrinas, mas exige traba-
lho duro e disciplinado, sem o qual o ensinamento religioso 
é obscuro e inacreditável. A realidade última não é um Ser 
Supremo [...] mas uma realidade abrangente, totalmente 
transcendente que vai além de elegantes formulações dou-
trinárias. Portanto, o que cabe ao discurso religioso não é 
tentar fornecer informações claras sobre o divino, mas, 
sim, levar a uma apreciação dos limites da linguagem e do 
entendimento. A realidade última não era alheia aos seres 
humanos, mas inseparável da humanidade. Não podia ser 
acessada pelo pensamento racional discursivo, porém de-
mandava um estado de espírito cuidadosamente cultivado e 
abnegação do desprendimento (ARMSTRONG, 2011, p. 43)

Pe. Zezinho fez de sua arte seu megafone, e a Panorâmico 
fez de seu estúdio sua lanterna para alcançar os que necessitavam 
de informação e religião. Longe de ensinar propriamente dito a 
chancela dos conhecimentos finitos da doutrina, e ao mesmo tem-
po, ensinando trechos preciosos do que viria a se chamar décadas 
depois de Doutrina Social, a ditadura achou nos cantores católicos, 
na pessoa de Pe. Zezinho SCJ, um canal para protesto e contestação 
sem a menor cerimônia. Segundo Bachelard (apud Ferreira e Fon-
seca, 2013), “o poeta faz de sua criação a alegria do verbo”, então 
é natural que apenas poetas de verdade sofram com o que acham 
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que valha a pena sofrer, por uma religião, por uma doutrina, por um 
pensamento, filosofia ou por alguém. Percebemos isso nas nossas 
leituras:

A triste verdade é que religiosos mataram movidos pelo 
fanatismo: luz demais. E ateus também mataram, movidos 
pelo fanatismo: razão demais. [...] Houve comunistas e mar-
xistas que não concordavam com crimes e assassinatos e 
houve religiosos que não concordavam com a violência em 
nome da fé. Foi, é e sempre será triste saber que, em nome 
da razão, movimentos ateus e políticos perderam o juízo. 
Em nome da fé movimentos religiosos e crentes também o 
perderam. (OLIVEIRA, 2013, p. 52)

É o que pudemos perceber em nossa leitura, em nossa análi-
se, em nossa pobre teoria metida a discussão teológica e/ou religio-
sa. Esperamos ter aberto uma porta para uma discussão que ainda 
está longe de terminar. O cinquentenário do golpe militar brasileiro 
de 1964 em 2014 nos suscitou esta curiosidade e quisemos traba-
lhar este assunto sob um ângulo que ninguém ainda havia trabalha-
do. Nossas especialidades são história e análise musical e teologia. 
Queríamos um trabalho que enfocasse a ditadura militar por estar-
mos vivendo o cinquentenário, mas sem nos distanciar do nosso 
campo de trabalho. Então, daí nasceu este artigo. Esperamos ter fei-
to uma discussão digna de tamanha informação que incluímos no 
texto, mas não estamos aqui para discutir tudo, deixamos aos que 
se aventurem mais por este assunto.

Conclusão

Se para Karen Armstrong (2011, p. 42) a “religião tem a ver 
com fazer e não com pensar”, as Paulinas não pensaram, fizeram. E 
pagaram um preço alto durante a ditadura para se manter no mer-
cado e no coração do povo, pois a editora tinha um futuro meio que 
garantido, mas se lançar ao mercado musical era quase uma ati-
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vidade de risco, duplamente qualificada, pela censura e pela baixa 
procura.

Achamos que uma explicação a respeito do título se fazia 
necessária, então explicamos aqui o título deste trabalho. O títu-
lo esconde uma ambiguidade. O temo cruz se refere originalmente 
à cruz, instrumento de martírio utilizado na Roma Antiga. Porém, 
como muitos foram assassinados e dados como desaparecidos du-
rante a ditadura militar, imaginamos que seria bem melhor dar a 
este termo o sentido de “a cruz (ou o calvário) dessas vítimas”. A 
agulha fonocaptora é a agulha utilizada pelos aparelhos que repro-
duzem (mais fielmente do que as mídias contemporâneas) o som 
gravado nos discos de vinil. Imaginamos que o sofrimento grava-
do em bolachas de acetato pintadas de preto com vinil soasse bem 
mais doído naquela época, por isso que nosso título evoca pratica-
mente o sofrimento captado pela agulha nos sulcos dos discos lan-
çados nessa época por vítimas desse tipo de composição e gênero 
musical, que tem muito mais a nos ensinar do que imaginamos.
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