
No início dos anos 1970 os festivais da canção que 
tiverem grande importância nos anos 1960 continuam, mas 
perdem força, aparecendo neste momento uma série de 
artistas que inovam e rompem com os modelos estéticos até 
então predominantes. Muitas vezes vistos pela mídia como 
transgressores, esta acaba os denominando com o rótulo de 
“Malditos”. Termo este controverso, pois como foi imposto de 
fora, por vezes não agradou os próprios artistas. O termo 
“Malditos” foi cunhado pela indústria fonográfica e pela mídia  

O termo “Malditos” foi cunhado pela indústria 
fonográfica e pela mídia ao se referir a cantores da 
década de 1970 que eram por princípio contestadores 
sociais, e não tinham como prioridade o lado comer-
cial, mas sim o de originalidade e autenticidade musi-
cal, tanto nas melodias como nas letras. Eram artistas 
do qual não se encaixavam nos movimentos já existen-
tes, e tampouco tinham essa pretensão. 

Como o termo foi imposto de fora, não agradava a 
todos pois alguns julgavam pejorativo. Em entrevista 
com Jard’s Macalé ao repórter Eduardo Tristão Girão 
para o site divirta-se, Macalé afirma:

‘Maldito’ é a mãe de quem inventou essa 
brincadeira. Na minha época, o maldito não 
se inseria no sistema formal. Eu me sentia 
Baudelaire, um Rimbaud. A partir de 1985, 
época careta, gerações vieram e não enten-
deram aquilo. Vá ao dicionário: maldito é 
barra-pesada. Comecei a rejeitar isso. Já me 
chamaram até de tropicalista, e não sou. 
Querem definir uma pessoa indefinível, e 
assim virei maldito, ex-maldito, ex-ex-mal-
dito, maldito entre aspas. Outro dia, disse-
ram: maldito bendito. (GIRÃO, Estado de 
Minas - 15/09/2013)

Outro artista que passou renegando o termo foi 
Itamar Assumpção, que faleceu em 2003. No docu-
mentário Daquele Instante em Diante, que retrata a 
vida e obra do músico, percebe-se como o termo o 
acompanhou em sua trajetória de forma negativa. Já 
para outros taxados Malditos o termo não incomoda 
tanto, como percebemos na entrevista de Jorge Maut-
ner publicada na revista Entrelugares:

Macalé sofre muito por causa de maldito, 
né, e não tem nada. O Augusto dos Anjos 
seria maldito. Aí você vai tirar toda a litera-

tura profunda porque ela é maldita. Até 
Machado de Assis, se você quiser, é subver-
sivo... A minha música é a mesma coisa que 
a minha literatura: tem as mesmas obses-
sões, dali eu não saio, isso é uma coisa 
monocórdia, eu sei os discursos de cor 
porque eles são entranhados. E nesse senti-
do eu sou maldito porque quero modificar, 
quero um Estado diferente. Isso aí já é 
maldito. E depois as áreas de comporta-
mento estético e comportamento, digamos, 
do amor, de todas as relações humanas. 
(JORGE MAUTNER, 2011, p.18/19)

Zuza Homem de Mello em A Era dos Festivais, 
também retira o caráter negativo do termo Maldito. Ao 
falar justamente do músico Sergio Sampaio, Mello 
coloca que “Sergio Sampaio foi se tornando um artista 
meio marginal até se incorporar ao time chamado de 
‘maldito’, que, longe de ser um termo pejorativo, é 
sinônimo de cult na música popular”. Atualmente o 
termo parece ter se consolidado e ficado datado de 
décadas passadas.  

 Quando nos referimos a quem são os músicos 
malditos da nossa MPB, vale lembrar que este termo 
não partiu de um determinado grupo de artistas, e 
como já explicitado foi até mesmo renegado por 
alguns. Não há muito material acadêmico que trata o 
tema diretamente, portanto os nomes normalmente 
são associados aos que a mídia na época os chamou 
assim, e que acabaram levando este rótulo informal-
mente até hoje. Portanto não há como definir, como no 
movimento tropicalista ao certo quem foram os 
integrantes deste rótulo, entretanto podemos perceber 
nos livros, na mídia e na internet que alguns são muito 
associados ao termo. São eles: Jard’s Macalé, Luiz 
Melodia, Jorge Mautner, Tom Zé, Walter Franco, Sergio 
Sampaio e Itamar Assumpção.

Napolitano cita a influência que o VII Festival 
Internacional da Canção teve perante este grupo de 
artistas:

O FIC de 1972 também expressou um certo 
clima de radicalidade que marcava os 
jovens criadores, com sua alardeada 
aversão às fórmulas de sucesso, incluindo 
aquelas do "bom gosto", o que acabou crian-

do uma nova tendência na MPB: a dos 
"malditos". Luis Melodia, Jards Macalé, 
Walter Franco, Jorge Mautner, serão gran-
des campeões de encalhe de discos, ao 
mesmo tempo que prestigiados pelos 
críticos e pelo público jovem mais ligados à 
contracultura, retomando um espírito que 
estava sem seguidores desde o colapso do 
Tropicalismo, em 1969. (NAPOLITANO, 
2008, p.8)

 Outros dois festivais deram destaque a estes 
artistas, o Phono73 e o Festival Abertura em 1974 
que junto ao VII FIC, manteve um público interessado 
na nova contracultura que surgia. Como cita Napoli-
tano:

Nesse FIC e na outra tentativa da Rede 
Globo de reeditar o gênero (festival “aber-
tura”, 1974), se consolidou outra tendên-
cia da MPB dos anos 1970: Os chamados 
“Malditos”. Famosos por praticar certas 
ousadias musicais, happenings e posturas 
provocativas em relação ao gosto do públi-
co, nomes como Jorge Mautner, Jard’s 
Macalé, Luiz Melodia, Walter Franco, entre 
outros, desafiavam as fórmulas do merca-
do fonográfico com suas linguagens e 
performances. O nome “Malditos” consa-
grou-se como uma espécie de estigma que 
perseguia tais artistas: eram respeitados 
pela crítica e pelos músicos, mas não se 
enquadravam nas leis de mercado das 
gravadoras, nem se submetiam às suas 
demandas comerciais, vendendo muito 
pouco e sendo quase esquecidos pelas 
emissoras de rádio mais populares. 
(NAPOLITANO, 2008, p.89)

Uma característica comum entre todos estes 
artistas era o de transitar entre os mais variados 
estilos musicais, muitas vezes com canções experi-
mentais de até difícil definição de estilo. Como cita 
Pedro Só (2013) sobre o álbum de estreia de Luiz 
Melodia, Pérola Negra:

poeta popular que trazia em cérebro e 
vísceras o melhor de dois mundos: o da 

DAMPB

tradição nacional e o da modernidade global... 
nada mais sanguíneo, mais corporalmente 
integrado que o samba e o blues de suas compo-
sições, a ginga do intérprete de singularíssima e 
bela voz corcoveando entre rock, jazz, forró, 
samba-shoro e qualquer outro gênero. (SÓ, 
2013, p.230)

 O caráter contracultural de todos estes artistas foi 
visível também na arte das capas dos discos. Quando 
normalmente se tinha a foto do cantor na capa, estes 
também inovaram, cada um a seu modo como vemos na 
figura a seguir. Tom Zé com a capa de todos os olhos que 
ficou famosa após a especulação de que seria a foto de um 
ânus com uma bola de gude. Jard’s Macalé, Luiz Melodia, 
Jorge Mautner e Sérgio Sampaio até aparecem em suas 
capas, porém de forma não convencionais, com colagens e 
sobreposições. Sergio Sampaio aparece ainda travestido, o 
que escandalizaria ainda mais aos olhos do grande público. 
E talvez a capa mais corajosa delas, a de Walter Franco 
contendo apenas uma mosca em tamanho real em seu 
centro.

Apesar dos artistas citados neste item não serem os 
mais reconhecidos em termos de público ou até mesmo nas 
bibliografias acadêmicas, o reconhecimento dentre os 
críticos musicais e especialistas é profundo. Verificamos 
por exemplo que quatro dos cantores considerados “Maldi-
tos” figuram na lista dos cem maiores discos brasileiros de 
todos os tempos da revista Rolling Stone, são eles: 32° - 
Luiz Melodia (Pérola Negra); 35° - Tom Zé (Estudando o 
Samba); 50° - Walter Franco (Revolver) e em 86° - Itamar 
Assumpção (Beleléu, Leléu, Eu).
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Jorge Mautner e Sérgio Sampaio até aparecem em suas 
capas, porém de forma não convencionais, com colagens e 
sobreposições. Sergio Sampaio aparece ainda travestido, o 
que escandalizaria ainda mais aos olhos do grande público. 
E talvez a capa mais corajosa delas, a de Walter Franco 
contendo apenas uma mosca em tamanho real em seu 
centro.

Apesar dos artistas citados neste item não serem os 
mais reconhecidos em termos de público ou até mesmo nas 
bibliografias acadêmicas, o reconhecimento dentre os 
críticos musicais e especialistas é profundo. Verificamos 
por exemplo que quatro dos cantores considerados “Maldi-
tos” figuram na lista dos cem maiores discos brasileiros de 
todos os tempos da revista Rolling Stone, são eles: 32° - 
Luiz Melodia (Pérola Negra); 35° - Tom Zé (Estudando o 
Samba); 50° - Walter Franco (Revolver) e em 86° - Itamar 
Assumpção (Beleléu, Leléu, Eu).

Itamar Assumpção, Jorge Mautner e Luiz Melodia - Fonte: Google



No início dos anos 1970 os festivais da canção que 
tiverem grande importância nos anos 1960 continuam, mas 
perdem força, aparecendo neste momento uma série de 
artistas que inovam e rompem com os modelos estéticos até 
então predominantes. Muitas vezes vistos pela mídia como 
transgressores, esta acaba os denominando com o rótulo de 
“Malditos”. Termo este controverso, pois como foi imposto de 
fora, por vezes não agradou os próprios artistas. O termo 
“Malditos” foi cunhado pela indústria fonográfica e pela mídia  

O termo “Malditos” foi cunhado pela indústria 
fonográfica e pela mídia ao se referir a cantores da 
década de 1970 que eram por princípio contestadores 
sociais, e não tinham como prioridade o lado comer-
cial, mas sim o de originalidade e autenticidade musi-
cal, tanto nas melodias como nas letras. Eram artistas 
do qual não se encaixavam nos movimentos já existen-
tes, e tampouco tinham essa pretensão. 

Como o termo foi imposto de fora, não agradava a 
todos pois alguns julgavam pejorativo. Em entrevista 
com Jard’s Macalé ao repórter Eduardo Tristão Girão 
para o site divirta-se, Macalé afirma:

‘Maldito’ é a mãe de quem inventou essa 
brincadeira. Na minha época, o maldito não 
se inseria no sistema formal. Eu me sentia 
Baudelaire, um Rimbaud. A partir de 1985, 
época careta, gerações vieram e não enten-
deram aquilo. Vá ao dicionário: maldito é 
barra-pesada. Comecei a rejeitar isso. Já me 
chamaram até de tropicalista, e não sou. 
Querem definir uma pessoa indefinível, e 
assim virei maldito, ex-maldito, ex-ex-mal-
dito, maldito entre aspas. Outro dia, disse-
ram: maldito bendito. (GIRÃO, Estado de 
Minas - 15/09/2013)

Outro artista que passou renegando o termo foi 
Itamar Assumpção, que faleceu em 2003. No docu-
mentário Daquele Instante em Diante, que retrata a 
vida e obra do músico, percebe-se como o termo o 
acompanhou em sua trajetória de forma negativa. Já 
para outros taxados Malditos o termo não incomoda 
tanto, como percebemos na entrevista de Jorge Maut-
ner publicada na revista Entrelugares:

Macalé sofre muito por causa de maldito, 
né, e não tem nada. O Augusto dos Anjos 
seria maldito. Aí você vai tirar toda a litera-

tura profunda porque ela é maldita. Até 
Machado de Assis, se você quiser, é subver-
sivo... A minha música é a mesma coisa que 
a minha literatura: tem as mesmas obses-
sões, dali eu não saio, isso é uma coisa 
monocórdia, eu sei os discursos de cor 
porque eles são entranhados. E nesse senti-
do eu sou maldito porque quero modificar, 
quero um Estado diferente. Isso aí já é 
maldito. E depois as áreas de comporta-
mento estético e comportamento, digamos, 
do amor, de todas as relações humanas. 
(JORGE MAUTNER, 2011, p.18/19)

Zuza Homem de Mello em A Era dos Festivais, 
também retira o caráter negativo do termo Maldito. Ao 
falar justamente do músico Sergio Sampaio, Mello 
coloca que “Sergio Sampaio foi se tornando um artista 
meio marginal até se incorporar ao time chamado de 
‘maldito’, que, longe de ser um termo pejorativo, é 
sinônimo de cult na música popular”. Atualmente o 
termo parece ter se consolidado e ficado datado de 
décadas passadas.  

 Quando nos referimos a quem são os músicos 
malditos da nossa MPB, vale lembrar que este termo 
não partiu de um determinado grupo de artistas, e 
como já explicitado foi até mesmo renegado por 
alguns. Não há muito material acadêmico que trata o 
tema diretamente, portanto os nomes normalmente 
são associados aos que a mídia na época os chamou 
assim, e que acabaram levando este rótulo informal-
mente até hoje. Portanto não há como definir, como no 
movimento tropicalista ao certo quem foram os 
integrantes deste rótulo, entretanto podemos perceber 
nos livros, na mídia e na internet que alguns são muito 
associados ao termo. São eles: Jard’s Macalé, Luiz 
Melodia, Jorge Mautner, Tom Zé, Walter Franco, Sergio 
Sampaio e Itamar Assumpção.

Napolitano cita a influência que o VII Festival 
Internacional da Canção teve perante este grupo de 
artistas:

O FIC de 1972 também expressou um certo 
clima de radicalidade que marcava os 
jovens criadores, com sua alardeada 
aversão às fórmulas de sucesso, incluindo 
aquelas do "bom gosto", o que acabou crian-

do uma nova tendência na MPB: a dos 
"malditos". Luis Melodia, Jards Macalé, 
Walter Franco, Jorge Mautner, serão gran-
des campeões de encalhe de discos, ao 
mesmo tempo que prestigiados pelos 
críticos e pelo público jovem mais ligados à 
contracultura, retomando um espírito que 
estava sem seguidores desde o colapso do 
Tropicalismo, em 1969. (NAPOLITANO, 
2008, p.8)

 Outros dois festivais deram destaque a estes 
artistas, o Phono73 e o Festival Abertura em 1974 
que junto ao VII FIC, manteve um público interessado 
na nova contracultura que surgia. Como cita Napoli-
tano:

Nesse FIC e na outra tentativa da Rede 
Globo de reeditar o gênero (festival “aber-
tura”, 1974), se consolidou outra tendên-
cia da MPB dos anos 1970: Os chamados 
“Malditos”. Famosos por praticar certas 
ousadias musicais, happenings e posturas 
provocativas em relação ao gosto do públi-
co, nomes como Jorge Mautner, Jard’s 
Macalé, Luiz Melodia, Walter Franco, entre 
outros, desafiavam as fórmulas do merca-
do fonográfico com suas linguagens e 
performances. O nome “Malditos” consa-
grou-se como uma espécie de estigma que 
perseguia tais artistas: eram respeitados 
pela crítica e pelos músicos, mas não se 
enquadravam nas leis de mercado das 
gravadoras, nem se submetiam às suas 
demandas comerciais, vendendo muito 
pouco e sendo quase esquecidos pelas 
emissoras de rádio mais populares. 
(NAPOLITANO, 2008, p.89)

Uma característica comum entre todos estes 
artistas era o de transitar entre os mais variados 
estilos musicais, muitas vezes com canções experi-
mentais de até difícil definição de estilo. Como cita 
Pedro Só (2013) sobre o álbum de estreia de Luiz 
Melodia, Pérola Negra:

poeta popular que trazia em cérebro e 
vísceras o melhor de dois mundos: o da 
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tradição nacional e o da modernidade global... 
nada mais sanguíneo, mais corporalmente 
integrado que o samba e o blues de suas compo-
sições, a ginga do intérprete de singularíssima e 
bela voz corcoveando entre rock, jazz, forró, 
samba-shoro e qualquer outro gênero. (SÓ, 
2013, p.230)

 O caráter contracultural de todos estes artistas foi 
visível também na arte das capas dos discos. Quando 
normalmente se tinha a foto do cantor na capa, estes 
também inovaram, cada um a seu modo como vemos na 
figura a seguir. Tom Zé com a capa de todos os olhos que 
ficou famosa após a especulação de que seria a foto de um 
ânus com uma bola de gude. Jard’s Macalé, Luiz Melodia, 
Jorge Mautner e Sérgio Sampaio até aparecem em suas 
capas, porém de forma não convencionais, com colagens e 
sobreposições. Sergio Sampaio aparece ainda travestido, o 
que escandalizaria ainda mais aos olhos do grande público. 
E talvez a capa mais corajosa delas, a de Walter Franco 
contendo apenas uma mosca em tamanho real em seu 
centro.

Apesar dos artistas citados neste item não serem os 
mais reconhecidos em termos de público ou até mesmo nas 
bibliografias acadêmicas, o reconhecimento dentre os 
críticos musicais e especialistas é profundo. Verificamos 
por exemplo que quatro dos cantores considerados “Maldi-
tos” figuram na lista dos cem maiores discos brasileiros de 
todos os tempos da revista Rolling Stone, são eles: 32° - 
Luiz Melodia (Pérola Negra); 35° - Tom Zé (Estudando o 
Samba); 50° - Walter Franco (Revolver) e em 86° - Itamar 
Assumpção (Beleléu, Leléu, Eu).


