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Em Mangueira 
Quando morre um poeta 

Todos choram 
Vivo tranquilo em Mangueira porque 

Sei que alguém há de chorar quando eu morrer 
 

(“Pranto do poeta”, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) 
 

 

 

Quando a África chora, a África canta. 
 

Japie Molatedi, em Soweto, comentando as manifestações populares pela morte de Mandela. 
O Globo, 7/12/2013, p. 41. 
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Resumo: BRAGA, T A. O que fica quando o poeta se vai? Sujeito e 
sociedade nos sambas de Cartola e Nelson Cavaquinho. 2014. 114p. 
Dissertação (Mestrado) – Instituto de Letras, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 2014. 

 

 

 O primeiro objetivo desta análise é investigar a tematização 

frequente da tristeza nas relações estabelecidas entre eu e outro nos 

sambas de Cartola e Nelson Cavaquinho. O outro costuma assumir a 

posição de interlocutor do eu nesses sambas, gerando diálogos 

cancionais. Chego, assim, ao segundo objetivo da dissertação: analisar 

a  presença da estrutura dialógica e seu funcionamento na construção 

dessas canções. Com isso, os conceitos de endereçamento e 

alteridade têm fundamental importância para se definir o papel do outro 

nessa poética e analisar suas implicações nas relações sociais e 

afetivas.  

 Palavras-chave: Cartola, Nelson Cavaquinho, subjetividade, 

sociedade, alteridade. 
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Abstract: BRAGA, T A. What remains after the poet is gone? Subject 
and society in Cartola’s and Nelson Cavaquinho’s sambas. 2014. 114p. 
Dissertação (Mestrado) – Instituto de Letras, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 2014. 

 

 

 The first objective of the analysis is to investigate the frequent 

thematization of sadness in the relationships between the self and the 

other in Cartola’s and Nelson Cavaquinho’s sambas. The other usually 

assumes the position of the interlocutor of the self in these sambas, 

creating song dialogues. Thereby, I arrive at the second objective of this 

dissertation: analysing the presence of a dialogical structure and its 

functioning in the construction of these songs. Thus, the concepts of 

addressing and alterity gain fundamental importance to define the role 

of the other in this poetics and to analyse its implications in social and 

affective relationships.  

Keywords: Cartola, Nelson Cavaquinho, subjectivity, society, alterity. 
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1. Introdução histórica e teórica 

 
 

1.1 Corpo, voz e a poética do samba  

 

O ser humano parece trazer em sua essência uma necessidade 

analítica que, muitas vezes, facilita a compreensão do que o cerca. 

Talvez seja para saciar tal necessidade que ele venha desenvolvendo 

os mais diversos modelos e paradigmas na tentativa de explicar o 

mundo à sua volta. 

No campo das ciências exatas, esses modelos frequentemente 

podem dar conta de experiências e dúvidas. Entretanto, quando se fala 

das ciências humanas, quadros e esquemas, na maior parte das vezes, 

não aplacam angústias e inquietudes. Há, porém, no âmbito das 

humanidades, aspectos que, por vezes, se deixam apreender, ainda 

que parcialmente, por meio de classificações. 

Os filósofos da Antiguidade deram o primeiro passo em direção a 

um modelo classificatório para as artes da palavra. Eles abriram 

espaço para uma categorização mais acurada, feita através da 

observação das estruturas e funções das diferentes modalidades 

artísticas. Aristóteles, por exemplo, deu especial atenção ao estudo da 

poesia. Contudo, na contemporaneidade, os hibridismos e 

experimentações, cada vez mais frequentes nas artes, geram infinitas 

possibilidades de realização das manifestações artísticas, o que faz 

com que modelos sejam insuficientes para dar conta de uma gama de 

possibilidades atribuídas às artes da palavra. Essas possibilidades às 

vezes se complementam, às vezes se contrapõem e outras vezes se 

atravessam. 

No que tange às artes da palavra cantada, essa dificuldade ganha 

novos complicadores. Na sua análise, além da letra, deve-se levar em 

conta também uma série de outros fatores, como a música, a voz e a 

performance. A realização de uma canção admite diversas variáveis e 
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sua caracterização é bastante complexa, pois é na performance que as 

concretizações se dão. Como cada performance é única, basta que 

mudanças sejam implementadas em apenas um de seus elementos, 

como arranjo ou timbre de voz do intérprete, para a canção ganhar 

novas feições, ou mesmo mudar radicalmente. 

 No campo da música popular, a proliferação de rótulos, novos 

estilos e “modismos” fazem com que as classificações sejam 

frequentemente imprecisas, por vezes, contraditórias, além de estarem 

sempre sujeitas a modificações. A motivação para esse conturbado 

processo classificatório é bastante variada, e pode se basear em 

preceitos estéticos, formais, sonoros e, cada vez mais frequentemente, 

mercadológicos. Contudo, historicamente, o ritmo tem sido o critério 

prevalente para o estabelecimento de uma classificação em gêneros. 

O estudo da canção popular deve levar em conta que ela é um 

fato de palavra cantada, não é apenas poesia nem só música; ao 

contrário, ela conjuga a linguagem poética à musical, que – 

equilibradas- constituem uma nova realização artística. 

Além disso, a canção tem o outro pensado já no momento de sua 

composição. Canções são escritas para serem cantadas/performadas 

para o outro, a audiência. Tatit (1996, 2008) afirma que, para 

conquistar a audiência, o cancionista deve lançar mão de uma dicção 

convincente. Compor, segundo o estudioso, é se equilibrar entre letra e 

música. É unir fala e som. O verso, tal qual ocorre na poesia escrita, 

continua a ser regido pelo ritmo da fala, só que, dessa vez, ele precisa 

ser habilmente adaptado também ao ritmo da música para que o 

processo de criação seja bem-sucedido. Tatit (1996:9) afirma: 

(...) na junção da sequência melódica com as unidades 
linguísticas, ponto nevrálgico de tensividade, o cancionista tem 
sempre um gesto oral elegante, no sentido de aparar as 
arestas e eliminar os resíduos que poderiam quebrar a 
naturalidade da canção. Seu recurso maior é o processo 
entoativo que estende a fala ao canto. Ou, numa orientação 
mais rigorosa, que produz a fala no canto. 
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Fala e canto, unidos, são a base de meu objeto de estudo, a 

poética de Cartola e Nelson Cavaquinho. O corpus desta dissertação é 

composto de 105 canções de Cartola e 50 de Nelson Cavaquinho. 

Representantes de uma poética popular, os dois cancionistas 

compuseram diversos tipos de samba. Interessam-me especialmente 

aqueles em que predominam duas características: a temática 

relacionada a uma constante sensação de tristeza e a construção 

dialógica do discurso cancional . 

 Minha análise tem dois objetivos principais. O primeiro é 

investigar a tematização constante da tristeza nas relações 

estabelecidas entre eu e outro nesses sambas. Esse outro costuma 

desempenhar o papel de interlocutor do eu nessas canções, tornando 

frequentes os diálogos, o que me leva ao segundo objetivo da 

dissertação: analisar a  presença da estrutura dialógica e seu 

funcionamento na construção dessas canções. Assim, os conceitos de 

endereçamento e alteridade são fundamentais para se definir o papel 

do outro nessa poética e analisar suas implicações nas relações 

sociais e afetivas.  

O sujeito costuma expressar sua subjetividade para seus pares 

num tom de conversa, confissão e/ou desabafo. O diálogo é 

fundamental em grande parte das canções analisadas, pois, além dar 

forma ao sambas, é responsável pela construção de uma subjetividade 

estabelecida “entre” os membros de uma comunidade. Não se trata da 

mera expressão dos sentimentos do sujeito, mas da construção coletiva 

de uma subjetividade que não se pode conter na esfera individual. 

 Grande parte dos sambas que analiso trazem a fala de um sujeito 

entristecido, cuja dicção costuma ser associada a canções de 

andamento mais lento. Para analisá-los tomarei por base o conceito de 

passionalização,  tal como elaborado por Luiz Tatit (1996).  

A passionalização costuma expressar uma perda, uma disjunção, 

presente em quase todos os sambas do meu corpus. O que costuma 

variar é o que o sujeito perdeu: o ser amado; a oportunidade de viver um 

amor; um relacionamento; a juventude; às vezes, mesmo, a dignidade.  
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Tatit (1996:23) afirma que a “passionalização funciona como 

reduto emotivo da intersubjetividade”, e essa frase sintetiza bem parte 

significativa das canções de Cartola e Nelson Cavaquinho: a expressão 

da emoção e a subjetividade construída junto com o outro são 

frequentes na poética de ambos. Na  maior parte das canções do meu 

corpus, o cancionista valoriza o percurso melódico e seus 

desdobramentos, fazendo com que muitos desses sambas sugiram a 

busca, a incompletude e a ruptura. A falta torna-se tema bastante 

frequente nesses sambas, evidenciando trajetórias de desencontros e 

disjunções. 

 Nas frases musicais, a expressão dessa perda costuma se dar 

pelo alongamento das vogais que proporciona um andamento cancional 

mais lento,  convida o ouvinte à inação e favorece a introspecção, 

fazendo com que a canção se torne um espaço para reflexão. 

Também é possível identificar momentos em que o andamento se 

acelera e as vogais alongadas dão lugar às consoantes marcadas que 

fazem com que as sílabas fiquem mais segmentadas em algumas 

canções, ou trechos delas. Esses momentos ocorrem menos 

frequentemente em meu corpus. A aceleração do percurso melódico e 

a segmentação da melodia causada pela percussão das consoantes 

são características do que   Tatit (1996, 2008) denomina tematização.  

As canções em que há prevalência da tematização costumam ser 

pouco variadas, estando, em geral, concentradas em torno de um 

refrão. Em vez de reflexão e introspecção, elas estimulam o ouvinte a 

dançar e costumam versar sobre encontros, não sobre rupturas.  

Ainda que em proporções diferentes, tematização e 

passionalização costumam coexistir em canções. Nos sambas que 

analiso, prevalece a passionalização, que imprime neles uma tensão 

psicológica acentuada.  

No âmbito da interpretação, pode-se observar que Cartola e 

Nelson têm estilos diferentes. Cartola costuma alongar suas vogais e 

investir no realce das regiões mais agudas, interpretando seus sambas 
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num estilo mais próximo ao bel-canto, também adotado por outros 

intérpretes da primeira metade do século XX, como Francisco Alves. 

Já as performances de Nelson Cavaquinho costumam ser 

marcadas pela segmentação silábica. O fôlego curto do cancionista é 

determinante do modo como ele interpreta suas canções. Ouvir os 

sambas cantados por Nelson Cavaquinho costuma ser uma 

experiência bastante diferente de ouvir aqueles interpretados por 

grande parte dos cancionistas da primeira metade do século XX, 

inclusive por Cartola. A força que Cavaquinho faz para cantar e a 

dificuldade que ele parece ter para terminar o verso, a estrofe, a 

canção, ficam bastante evidentes para o ouvinte, mesmo havendo 

semelhanças entre os dois cancionistas no âmbito da composição, 

como o predomínio da passionalização em suas canções. 

Nuno Ramos (2009:2)  fala da diferença na performance de 

ambos: 

 
Se em Cartola as melodias parecem espalhar-se, num 
desenvolvimento arrebatador e expansivo, em Nelson progridem, 
passo a passo, num movimento pontual, mas inexorável, entre o 
aqui e o ali, como se pudéssemos apontar com o dedo o seu 
movimento. Parecem circunscritas, presas a um meio que lhes 
oferece resistência. Seu canto reforça como nenhum outro tal 
aspecto. Nelson parece cantar ca-da sí-la-ba como se fosse ela a 
unidade de significação final; separa-a de sua vizinha como se 
existisse por si mesma. Assim, o acento em cada ponto do 
percurso acaba impedindo a expansão lírica típica das canções de 
Cartola (e o bel-canto correspondente, ainda presente nas 
interpretações do próprio Cartola) e reforça o aqui e agora 
aprisionado do cantor.  
 
 

Tais características formam a “assinatura vocal” de cada um dos 

cancionistas. Ao ouvir as canções, fica bastante evidente quem está 

interpretando o samba. Em caso de performances em dupla, entre 

Cartola e Nelson, como ocorre em “Pranto do poeta”, a diferença é 

ainda mais notável.  Ramos (2009:2-3) prossegue: 

 
[Em Nelson] Há uma clausura, uma gravidade, uma força 
entrópica que a melodia deve vencer, ausentes em Cartola. Muito 
da beleza e singularidade de Nelson vem dessa espécie de conta 
final entre dois adversários – é quase um espanto que a canção 
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tenha conseguido desenvolver-se, que tenha sido composta, 
afinal. Parece que poderia ter cedido, ter-se deixado perder em 
algum ponto. O compositor arrasta a melodia para cima e para 
baixo, numa espécie de câmera lenta entre as notas, fazendo 
questão de mostrar isso – estou indo daqui até ali. A composição, 
aliás, é exatamente assim – o sobe e desce, ponto por ponto, de 
uma melodia que ameaça falhar.  

 

No campo da poética verbal, um importante ponto de contato 

entre a obra de Cartola e a de Nelson Cavaquinho é  o atravessamento 

entre as instâncias individual e coletiva. Ele faz com que a 

subjetividade lírica seja, frequentemente, expandida para além do 

sujeito, que costuma transitar entre a expressão de sua subjetividade 

individual e conselhos para a comunidade e para os jovens. A 

subjetividade individual é atravessada pela coletividade, ao mesmo 

tempo que o coletivo ganha voz de dentro do indivíduo. 

Em seu livro O século da canção (2008), Luiz Tatit faz um estudo 

abrangente da produção musical popular brasileira ao longo de todo o 

século XX. Já no capítulo introdutório, o pesquisador ressalta que a 

atuação do corpo e da voz serve de base para essa produção 

(2008:19), e o samba é um espaço em que esses dois elementos se 

congregam. É bem verdade que, às vezes, um se agiganta em relação 

ao outro, porém, ambos têm grande importância na construção de 

canções do gênero.  

O corpo é posto em evidência quando há predominância do ritmo, 

o que estimula no ouvinte os movimentos corporais e o convida à 

dança. Vários dos gêneros cancionais que dão ênfase ao papel do 

corpo na produção musical brasileira têm no batuque sua origem, como 

a congada e o afoxé. Muito comuns em cerimônias religiosas de origem 

africana, essas canções, nas quais há forte presença de percussão, 

passaram a não mais se restringir aos terreiros e rituais religiosos e 

ganharam também a vida secular. Eram meios de celebração cujo 

apelo à manifestação corporal era tão intenso que, muitas vezes, foram 

considerados obscenos, e durante boa parte do século XX estiveram 

restritos às camadas mais pobres da população. 
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 Considerando-se que canção é música acrescida de letra e voz, 

a eficácia da linguagem cancional depende da habilidade do 

cancionista de equilibrar elocução verbal e melódica.  

Para tanto, há a necessidade de se encontrar soluções musicais 

adequadas aos mais variados tipos de letras, sem perder a 

naturalidade entoativa. Letra e música devem dizer o mesmo. Uma 

deve se harmonizar com a outra de forma que o ouvinte tenha vontade 

de continuar escutando a canção. A composição eficaz alia o dito à 

melhor forma de se dizer. Tatit atribui o surgimento das diferentes 

modalidades dos sambas, no início do século XX a essa necessidade 

de se articular adequadamente letra e música para que se alcance uma 

dicção convincente (Tatit, 2004:144).  

Quando a letra tem mais importância na canção, a voz se 

sobressai em detrimento do corpo. Quando isso ocorre, em vez de 

dançar, o sujeito é estimulado a ouvir. O ato de dizer torna-se, então, 

um elemento fundamental, materializado pela presença da voz do 

sujeito lírico nessa poética.  
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1.2 O samba e o samba-canção 

 

Antes de começar a análise da poética de Cartola e Nelson 

Cavaquinho, acho necessário fazer algumas considerações históricas 

sobre o samba. Assim, conseguirei situar meu objeto de pesquisa no 

tempo e no espaço e, a partir daí, traçar suas relações com a 

representação poética da tristeza e com a construção social da 

subjetividade nas canções analisadas no corpus. Para tanto, terei como 

referência o livro O século da canção, de Luiz Tatit (2008). Começo, 

então, por um breve histórico do samba e suas ramificações, mas, de 

antemão, esclareço que darei especial atenção ao samba-canção, pois 

acredito que ele seja o subgênero que melhor caracterize a dicção de 

Cartola e Nelson Cavaquinho, embora muitas das composições dos 

dois cancionistas sejam rotuladas apenas como samba. 

Parto da premissa de que os rótulos dados às canções gravadas 

nas primeiras décadas do século XX sejam imprecisos, e não deem 

conta de todas as especificidades que a canção popular da época 

abarca. Atrevo-me a ir um pouco mais além: creio que essas 

imprecisões perdurem até hoje, pois a discussão a respeito do que é 

ou não samba e, para além disso, do que caracterizaria seus 

subgêneros, continua.  

Cláudia Matos, em seu artigo “Gêneros da canção popular: os 

casos do samba e do samba-canção” (2005), faz um estudo sobre as 

realizações históricas desse gênero musical. A autora afirma que o 

termo “samba” remete inicialmente a um tipo de música baseado em 

percussão fortemente ritmada, associado a situações festivas nas 

quais se dança. Esse tipo de samba é também denominado samba-de-

roda ou samba-de-umbigada e é o que se pode chamar de “samba 

folclórico” (2004:16). Nele, há um refrão consagrado que é repetido 

após estrofes improvisadas cantadas pelos participantes das rodas. 

Essa realização do samba seria, então, essencialmente coletiva.  
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Contudo, seu registro fonográfico, e a consequente possibilidade 

de se ganhar dinheiro com a música, gera a demanda pela autoria. No 

contexto urbano em que a mídia fonográfica dá seus primeiros passos, 

o samba tem agora estrofes fixadas pelo processo de gravação. “Pelo 

telefone”, gravado em 1917, inaugura o registro desse “samba em 

estilo antigo” que é composto, por exemplo, por Donga, Sinhô e seus 

companheiros. No que tange à sua caracterização, Matos (2004:17) 

salienta que, do ponto de vista rítmico e instrumental, essa realização 

do samba é semelhante ao maxixe. 

O “samba moderno do Estácio”, por sua vez, toma forma no final 

dos anos 1920. Nele se favorece o grupo percussivo de instrumentos - 

baseado no surdo, tamborim e cuíca - e a levada amaxixada do “samba 

em estilo antigo” dá lugar a um samba com primeira e segunda partes 

e perfil estruturado e limitado. 

 A partir de então o samba ganha uma forma “moderna e 

estruturada” e começa a se diversificar (Matos, 2004:17). São dessa 

época, por exemplo, o samba-sincopado e o samba-canção, do qual 

“Ai, Ioiô” foi o primeiro “exemplar oficial”, recebendo, em 1928, na 

etiqueta do disco, a denominação “Samba-Canção Brasileiro” (Tatit, 

2008:129). 

O termo “samba-canção” começa a circular no final dos anos 

1920. No primeiro estudo abrangente sobre o gênero, o livro Samba-

canção, fratura e paixão, Beatriz Borges (1982:15) define 

semanticamente sua poética como caracterizada “pela presença da 

sentimentalidade e do excesso,1 este tanto formal quanto temático, 

constituindo uma linguagem da paixão”.  

Luiz Tatit (2008:132- 141) o caracteriza como um samba dotado 

de andamento lento, sobre o qual a melodia se impõe, em detrimento 

da premência rítmica, ou seja, a voz se impõe ao corpo. Por ser pouco 

convidativo à dança, chama a atenção do ouvinte para a letra. Tais 

                                                           
1 Grifos da autora. 
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características, aliadas à ampliação da tessitura melódica, favorecem o 

alongamento de vogais, os estados de introspecção e a expressão do 

sentimento, configurando o que Tatit chama de dicção passional.  

A respeito do samba-canção, Matos (2005:120) afirma:  

(...) o samba em estado de canção, ou, se quiserem, como 
Noel Rosa, em “feitio de oração”, associa-se ao discurso lírico 
pelo formato curto e pela sua correlata tendência a um certo 
“acabamento”: uma forma fechada e breve para um discurso 
que se instala, expande-se e logo torna a fechar-se. Coaduna-
se melhor, portanto, ao modelo 1ª.+ 2ª. partes que à estrutura 
refrão + estrofes, a qual permite um alongamento de pouca 
compatibilidade com o impacto emotivo da obra. 

 

 Dois momentos podem ser destacados na história do samba-

canção. Nas décadas de 1930-1940, compositores de origens 

socioeconômicas variadas se dedicam à composição dessas canções. 

Noel Rosa, Ari Barroso e Lamartine Babo são exemplos de 

cancionistas da classe média. Cartola, Nelson Cavaquinho, Lupicínio 

Rodrigues e outros pertencem a uma classe menos favorecida, e 

representam um lirismo de raiz mais popular e negra no samba-

canção. 

O segundo momento vai do final dos anos 1940 até início da 

década de 1960. Nessa época, um estilo de samba-canção bastante 

influenciado pelo bolero e pela balada é elaborado. O chamado 

“samba-de-fossa” tem letras muito sentimentais e intimistas e é 

frequentemente composto e interpretado por mulheres, como Maysa e 

Dolores Duran (Matos, 2005:127). 

Borges (1982) se dedica ao estudo do samba-canção composto 

por membros do primeiro grupo. Sua análise se concentra nas letras de 

Orestes Barbosa, Lupicínio Rodrigues, Carlos Cachaça, Guilherme de 

Brito, Nelson Cavaquinho e Cartola. Ao analisar a poética desses 

cancionistas, a autora (1982:15)  afirma: 

A análise textual desses textos mostra a existência de uma 
poética lírico-amorosa que, dando unidade ao conjunto de 
composições, cria um sistema simbólico que se auto-refere ao 
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mesmo tempo em que é um reflexo distante de padrões 
estéticos superiores, tomados de empréstimo ao romantismo2. 

 

De fato, o samba-canção tem aspectos que o aproximam de 

características da poesia romântica. Em ambos, os dramas de um eu 

ganham corpo por meio da exacerbação dos sentimentos do sujeito. 

Há, muitas vezes, uma sensação constante de dor, frequentemente 

causada pelo insucesso amoroso. Além disso, nos sambas que 

analiso,  a ideia de envelhecimento e proximidade da morte também 

costuma dar um tom doído e triste de muitos desses poemas e 

canções. No samba de Cartola e Nelson, o lirismo está essencialmente 

ligado à tristeza e às relações sociais: o sujeito expõe seus 

sentimentos melancólicos e discute questões morais que versam sobre 

as relações entre o comportamento individual e a comunidade. 

 Para investigar  o lirismo no samba-canção, escolhi como ponto 

de partida a análise feita por Tatit (2008) de “Ai, ioiô” (e das versões 

que lhe deram origem) para, depois, fazer um contraponto entre o 

lirismo de “Ai, Ioiô” e o de alguns sambas de Cartola e Nelson 

Cavaquinho. Analisarei, em seguida, aspectos que aproximem e que 

distanciem essas manifestações poético-musicais. 

Em O século da canção, Luiz Tatit sublinha que o teatro de revista 

era o principal veículo de divulgação de canções no início do século 

XX. O autor afirma que havia, na época, uma quantidade razoável de 

bons músicos, mas os bons letristas eram poucos, o que fazia com que 

a demanda por cancionistas com habilidade para compor letras de boa 

qualidade aumentasse (2008:128-9). 

Na época, Henrique Vogeler compôs uma bela melodia, que seria 

performada na peça teatral Verdade ao meio-dia. O teatrólogo Cândido 

Costa se incumbiria de dar-lhe uma letra que fizesse jus a toda a 

                                                           
2Creio que a escolha da palavra “superiores”reflita uma visão cada vez menos frequente na academia de 
que as poéticas escritas seriam mais valorosas do que as de origem eminentemente oral, de cunho 
popular. 
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riqueza da composição melódica. Porém, o resultado, “Linda Flor”3, não 

agradou a Vogeler: 

Linda flor 
Tu não sabes, talvez, 
Quanto é puro o amor 
Que me inspira, não crês... 
Nem  
Sobre mim teu olhar, 
Veio um dia pousar!... 
E ainda aumentas a minha dor 
Com cruel desdém! 
Teu amor 
Tu por fim me darás 
E o grande fervor  
Com que te amo verás 
Sim  
Teu escravo serei 
E a teus pés cairei 
Ao te ver minha enfim 
Felizes então, minha flor 
Verás a extensão deste amor. 

 
 

Dentre as causas para o fracasso da canção, Tatit (2008:128) 

ressalta o uso de expressões “de gosto duvidoso”, como “Teu escravo 

serei/ E a teus pés cairei”; a adoção de um registro empolado demais 

para o fim ao qual se destinava: uma peça teatral de cunho popular; 

facilidades rímicas como “flor” e “amor”; e o uso negligente de séries 

como “enfim”, “por fim” e “sem fim”. Francisco Bosco, em seu artigo 

“Cinema-canção” (2007:44-45), retoma a análise de “Linda Flor”, e 

chama a atenção para as inversões sintáticas que soam antinaturais ao 

ouvido.  

As canções que compõem meu corpus trazem várias dessas 

características:  

 

Meu amor, 
Minha flor 
Teu olhar reluz 
Inspira amor, seduz 
Quando te vejo 
Sinto em mim um calor  

                                                           
3 VOGELER, Henrique; COSTA, Cândido. Linda Flor. In: CARRILHO, Altamiro. Recordar é viver. N.2. 
Copacabana, 1963. 
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Só por ti 
Sofrerei 
Até condenado 
À morte serei 
Meu amor 

Os teus olhos tão lindos da cor do luar 
Os teus olhos que fazem meus olhos chorar 
Escravizado para sempre serei 
Estarei a teu lado 
O que precisares 
Ordenes, farei4 
(“Ordenes e farei”, Cartola e Aluízio Dias) 

 
 

Nesta canção, pode-se perceber a ocorrência das mesmas 

facilidades rímicas encontradas em “Linda flor”, como “amor/flor/calor” 

“serei/farei” etc. Outro ponto de convergência é a ocorrência de 

inversões sintáticas, que na canção de Cartola pode ser observada no 

verso “escravizado para sempre serei”. Há, também,  as formas verbais 

da segunda pessoa do singular, comuns às duas canções.  Além disso, 

ambas trazem a imagem do homem que vira escravo da dama e cai 

aos seus pés. Já o registro utilizado na canção parece corroborar a 

opção por “expressar a singularidade do sentimento amoroso com 

formas românticas que fugissem à banalidade da linguagem coloquial” 

(Tatit, 2008: 128), o que também parece ser mais uma semelhança 

entre as duas canções5.   

Volto a “Ai, ioiô”. Tatit (2008: 128-9) afirma que, insatisfeito com 

“Linda Flor”, Vogeler resolve fazer uma nova tentativa: convocar 

Vicente Celestino para interpretar a canção, pois acreditava que sua 

pouca repercussão pudesse se dever à interpretação de Dulce de 

Almeida. Sem sucesso, o compositor trocaria novamente de letrista e 

intérprete. Coube ao revistógrafo Freire Junior refazer os versos. 

                                                           
4 Para padronizar a transcrição e a citação de canções  de Cartola e Nelson Cavaquinho nesta 
dissertação, adotei os seguintes critérios: a) a grafia das letras analisadas seguem a prosódia dos 
fonogramas, e não as transcrições de encartes,  álbuns, ou páginas da internet; b) evitarei, na medida do 
possível, utilizar qualquer sinal gráfico de pontuação na transcrição das letras;  exceto nos casos em que 
a omissão implique em perda de sentido, ambiguidade, ou falha na compreensão das canções. 

 
5 Analisarei a questão da linguagem mais adiante. 
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 Apesar de a nova versão não apresentar inversões sintáticas, e 

de a linguagem ser um pouco menos rebuscada do que a de “Linda 

Flor”, o registro formal da expressão, afastado da oralidade e do 

linguajar das camadas populares, conferia à canção pouco ímpeto 

persuasivo, o que fez com que o resultado também ficasse aquém do 

esperado para Vogeler. 

 

Meiga flor,6 
Não te lembras, talvez 
Das promessas de amor 
Que te fiz, já não crês 
E queres me abandonar  
Procurando negar que juraste a mim também  
Que ia ser meu bem 
Meu amor 
Porque negas, ó flor 
Sempre fui tão sincero 
Eu te quis, eu te quero 
Vem, que sem ti morrerei 
És o meu ideal 
Minha vida, afinal 
Se amas alguém, meiga flor 
Se mais te convém outro amor  
Eu quero partir pra não mais te ver  
Eu quero fugir e bem longe morrer 

 
 

Bosco (2007:49), mais uma vez retomando a análise de Tatit, 

levanta uma série de características que fazem com que esta versão 

seja “superior” à primeira: o fim das inversões sintáticas; o uso do 

tempo presente, que aproxima a canção do concreto; a diminuição das 

exclamações e do discurso derramado.  

Essa poética, um pouco menos empolada, e mais próxima da 

linguagem coloquial, se assemelha à encontrada em “A Flor e o 

espinho”, de Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito e Alcides 

Caminha: 

Tire o seu sorriso do caminho 
Que eu quero passar com a minha dor 
Hoje pra você eu sou espinho 
Espinho não machuca a flor 
Eu só errei quando juntei minh'alma a sua 

                                                           
6 VOGELER. Henrique; FREIRE JR. Meiga flor. In: ALVES, Francisco. Longa caminhada. Revivendo, 1998.  
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O sol não pode viver perto da lua 
 
É no espelho que eu vejo a minha magoa 
A minha dor e os meus olhos rasos d'água 
Eu na sua vida já fui uma flor 
Hoje sou espinho em seu amor 
 
 

Pode-se notar que a linguagem nessa canção é menos pomposa 

e sisuda, mais próxima da fala cotidiana. O que confere à canção maior 

riqueza não é a adoção de um registro formal da linguagem; a 

elaboração poética se deve principalmente ao uso de metáforas, que 

enriquecem o texto imageticamente. A meiga flor (que, insensível às 

promessas de amor de seu pretendente, quer abandoná-lo, fazendo 

com que sua ausência seja tão penosa para o sujeito a ponto de ele 

preferir morrer a ter de viver sem ela)  dá lugar a uma outra flor, alegre 

e sorridente, cujo pretendente também não é correspondido. A morte 

de antes dá lugar a uma profunda tristeza e ao pranto diante da 

impossibilidade de o casal viver junto. O tempo presente da conversa 

entre flor e espinho predomina sobre o passado, trazendo a canção 

para mais perto do ouvinte. 

Voltemos, uma vez mais, a “Ai, ioiô”, Tatit (2008:129) afirma que 

Henrique Vogeler, ainda insatisfeito com “Meiga Flor”, entregou a 

melodia a Luís Peixoto para que ele fizesse uma nova versão, dessa 

vez para a peça Miss Brasil. 

 

Ai ioiô7 
Eu nasci pra sofrer 
Fui oiá pra você 
Meus oinhofechô! 
E  
Quando os óio eu abri 
Quis gritá, quis fugí 
Mas você... 
Eu não sei porque  
Você me chamô 
Ai, ioiô 
Tenha pena de mim 
Meu Sinhô do Bonfim  

                                                           
7 VOGELER,Henrique; PEIXOTO; Luís. Ai, Ioiô. In:SPÍNDOLA, Tetê. Escrito nas estrelas. Barclay/Poligram, 
1985. 
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Pode inté se zangá 
Se ele um dia soubé 
Que você é que é  
O ioiô de iaiá! 
Chorei toda a noite e pensei  
Nos beijos de amor que eu te dei  
Ioiô meu benzinho do meu coração 
Me leva prá casa me deixa mais não 

 

A diferença salta aos olhos. O registro informal continua a ser 

utilizado ao longo de toda essa versão. Há, porém, uma especificidade: 

a informalidade é potencializada pela utilização de uma variante 

linguística socioeconômica e geograficamente marcada. A escolha das 

palavras e o modo de expressão do sujeito são típicos de um indivíduo 

de classe social mais baixa e com pouca escolaridade, o que pode ser 

observado através da supressão do sufixo “-r”, marcador do infinitivo, 

na prosódia utilizada pelo sujeito da canção.  Há, além disso,  formas 

como “oiá”, “zoinho” e “inté”, frequentes na fala de moradores da zona 

rural, e/ou de pessoas com pouco acesso à formação escolar. 

 O uso de formas linguísticas que aproximam a linguagem 

cancional da fala gera um efeito diferente do que se vê nas versões 

anteriores, especialmente na primeira, que traz um registro mais polido 

da linguagem. Além disso, embora o tema do amor seja reiterado nas 

três versões, a perspectiva da voz elocutora é bastante diversa em 

cada uma delas.  

O título da última versão, inicialmente “Iáiá”,  com o tempo, deu 

lugar a “Ai, ioiô”, consagrado pelo uso popular. Tatit fala sobre as 

implicações que cada um desses títulos traz para a leitura da canção.  

“Iaiá” levanta a possibilidade da existência de um sujeito lírico feminino, 

Iaiá, que fala com seu amado, Ioiô, com quem tem um relacionamento. 

Nessa interpretação não há hierarquias, as duas personagens estão no 

mesmo nível social. Outra peculiaridade é que Iaiá, por vezes, refere-

se a si mesma pelo uso da terceira pessoa do singular. É o que ocorre, 

por exemplo, em “Se ele um dia soubé/ Que você é que é/ o ioiô de 

iaiá!”. 
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O título pelo qual a música se consagrou, entretanto, “Ai, ioiô”, 

gera uma leitura diversa. Nela, o sujeito parece ser uma mucama que 

vive uma relação amorosa com seu senhor, Ioiô, e tem como 

impedimento a essa relação uma personagem acessória, Iaiá, a 

senhora do engenho, com quem Ioiô é casado. Bosco (2007:51) faz a 

seguinte análise acerca dessa hipótese: 

(...) apresentando um vocabulário simples, formas sintáticas 
diretas e uma temperatura semântica amena, a letra se 
inscreve plenamente dentro da linguagem coloquial. É 
decisivamente dentro de uma linguagem coloquial socialmente 
marcada: é a fala da mucama que se ouve, o que situa o 
drama amoroso da letra no contexto muito mais dramático da 
formação do Brasil e dos conflitos, interditos e transgressões 
entre casa grande e Senzala. 

 

Nas três versões dessa canção inaugural, assim como na canção 

de Cartola e na de Nelson que utilizei para analisar os pontos de 

contato entre essas poéticas, a tristeza tem papel fundamental. O 

sujeito lírico tem relacionamentos amorosos que não o levam à 

plenitude ou à felicidade. Há um vazio constante, uma falta, chamada 

por Tatit de disjunção. Há, nos relacionamentos representados, sempre 

uma sombra: o outro que ameaça partir; o amante que é proibido, pois 

já tem um outro relacionamento; ou mesmo o ser amado que sequer 

nota a existência do sujeito que o ama. 

A disjunção, contudo, não costuma ser expressa na poética de 

Cartola e Nelson Cavaquinho por meio da dicção socialmente marcada 

que se vê em “Ai, ioiô”. Ao contrário, pode-se perceber que, em geral, 

os cancionistas têm bastante cuidado com o registro linguístico 

empregado em seus sambas. Apesar de permanecerem no âmbito da 

fala cotidiana, percebe-se um cuidado para lograr  certa elevação de 

estilo e observar a norma culta - o que não impede que ocorram erros 

gramaticais, como em “Revertério” (Nelson Cavaquinho e Guilherme de 

Brito), em que a forma do imperativo negativo da segunda pessoa do 

singular é usada em lugar da forma afirmativa: “Vives como um fidalgo/ 

Guardes sua riqueza/ Que eu ficarei com minha pobreza”  
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  Afastados da dicção mais próxima da oralidade, vista na versão 

final de “Ai, ioiô”, Cartola e Nelson parecem optar por um estilo mais 

semelhante ao de “Linda flor” e de “Meiga flor”. Ambos tendem a tratar 

as questões sentimentais por meio de uma linguagem mais polida, o 

que talvez seja visto como um modo de conferir aos sentimentos 

caráter mais elevado. Há raras exceções: Cartola, por exemplo, usou 

um registro semelhante ao de “Ai, ioiô” em “Ensaboa”, canção na qual 

há um diálogo entre o sujeito e uma lavadeira: 

Os fio que é meu, que é meu 
E que é dela 
Rebenta a goela de tanto chorá 
O rio tá seco, o sol não vem não 
Vortemos8 pra casa 
Chamando Dondon9 

 

“Ensaboa” traz a reprodução do diálogo entre uma lavadeira e seu 

interlocutor. Para que a conversa seja bem representada, traços da 

prosódia popular, - como a supressão de elementos fonéticos e 

morfológicos - são transpostos para a canção. É o que se observa no 

uso de “rebenta” por “arrebenta” e na supressão do “r” do infinitivo  em 

“chorá”. Os versos “Os fio que é meu, que é meu / e que é dela/ 

rebenta a goela de tanto chorá” revelam a adoção de uma 

concordância verbo-nominal comum entre os falantes pouco 

escolarizados do português: a marca do plural é feita apenas no artigo, 

sem flexionar o substantivo ou o verbo. Tais características fazem com 

que a canção apresente linguagem socioeconomicamente marcada, 

assim como a que se vê em “Ai, ioiô”.  

Outra característica importante de “Ensaboa” é que ela não fala 

de um relacionamento amoroso. Fala, sim, do cotidiano da população 

pobre que trabalha para sustentar a família. A canção parece oferecer 

à lavadeira ritmo para desempenhar sua atividade. “Ensaboa” se 
                                                           
8 No fonograma original, não consegui identificar com precisão se Cartola utilizou “voltemos” ou 
“vortemos”, por isso, não utilizarei essa palavra na minha análise. 
9 Em 2004, Ney Matogrosso regravou essa canção num CD em homenagem a Cartola.  O tratamento 
prosódico dado a ela na interpretação de Matogrosso sofreu algumas variações em relação ao de 
Cartola em sua versão original. Em vez de “ os fio”, o intérprete usa “os filho”.  
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assemelha aos cantos de trabalho: cantigas tradicionais entoadas 

durante o desempenho de atividades laborais árduas e cansativas, 

geralmente executadas por trabalhadores braçais, como o plantio, a 

colheita e a lavagem de roupas. Assim, um forte traço étnico, referente 

ao componente afro-brasileiro, pode ser depreendido na canção.  

Tais características raramente são encontradas nos sambas do 

meu corpus. Nenhum dos dois cancionistas tem o hábito de empregar 

linguagem socialmente marcada em seus sambas. A respeito da 

linguagem do samba-canção, Borges (1982:66) afirma: 

Atrás de um preciosismo, no entanto, é que a maioria dessas 
produções segue, procurando se afastar o máximo possível da 
linguagem comum, diária, coloquial. Atrás de palavras raras – 
pois é da escolha vocabular refinada que depende a 
originalidade das letras e a capacidade de causar emoção-, 
atrás de palavras literárias, que exerçam o mesmo fascínio que 
despertam no seu autor, este, zeloso, prefere uma forma mais 
rica, mais refinada para falar de seus refinados sentimentos, 
que em nada podem se ligar à banalidade e à falta de brilho de 
sua existência.    

Borges tem razão em afirmar que o sujeito busca refinar seu 

discurso no samba-canção. Ela também não está errada em dizer que 

em seu corpus existe a busca de compositores por palavras literárias e 

raras, já que também trabalha com canções de Orestes Barbosa, 

Lupicínio Rodrigues e Carlos Cachaça, cuja produção, por vezes,  

apresenta excesso e derramamento na linguagem. 

 Todavia, em meu corpus, pode-se observar que a busca por 

palavras literárias  é apenas um dos recursos que Cartola e Nelson 

utilizam e, diga-se de passagem, não tão frequentemente para se 

poder caracterizá-la como elemento fundamental dessa poética. O que 

se observa na grande maioria das canções de Cartola e Nelson 

Cavaquinho é que, exceto pela opção por algumas palavras não 

coloquiais ou incomuns, como os verbos “fitar” e “cruciar”, a linguagem 

empregada é essencialmente simples.  

É bem verdade que provocar emoções no ouvinte parece ser o 

objetivo a ser alcançado nessa poética. Entretanto, algumas dessas 
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composições alcançam o refinamento não pelo uso de palavras raras, 

mas pelas figuras de linguagem utilizadas e pela escolha das imagens 

poéticas, que costumam gerar grande riqueza imagética, configurando,  

muitas vezes, uma assinatura autoral de cada cancionista. As imagens 

são construídas, em grande parte, por palavras usadas cotidianamente 

na linguagem urbana padrão10: 

Ah, essas cordas de aço 
Esse minúsculo braço 
Do violão que os dedos meus acariciam 
Ah, esse bojo perfeito 
Que trago junto ao meu peito 
Só você, violão 
Compreende por que perdi toda alegria 
 
E no entanto, meu pinho 
Pode crer, eu adivinho 
Aquela mulher 
Até hoje está nos esperando 
Solte o seu som da madeira 
Eu você e a companheira 
Na madrugada iremos pra casa 
Cantando...11 

(“Cordas de Aço” , Cartola) 
   

O diálogo estabelecido na canção entre o sujeito e seu violão é 

rico em imagens que exercem fascínio, mas não há nele as tais 

palavras raras às quais Borges se refere.  

 Por outro lado, as relações - ou sua expectativa – são, sim, 

motivo de grande importância nessas canções, e assim são tratadas, 

inclusive no âmbito da linguagem. O refinamento linguístico nessa 

poética pousa menos na escolha de palavras raras ou literárias do que 

na tentativa de seguir as regras gramaticais e o registro culto da 

linguagem. Entretanto, por vezes, o desejo de “caprichar” demais na 

linguagem cancional faz com que o sujeito cometa inadequações 

                                                           
10 Ao falar de linguagem urbana padrão, refiro-me à linguagem utilizada atualmente pelos meios de 
comunicação. Essa definição fundamenta-se na perspectiva  sociolinguística das variantes, segundo a 
qual uma língua não possui uma única norma gramatical, mas normas plurais, cada uma utilizada por 
determinado grupo. Entretanto, mesmo com a concomitância de normas diversas, apenas uma é eleita 
padrão. (LABOV, 1972) 
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gramaticais, infringindo a  norma culta da língua. É o que acontece, por 

exemplo, em “Enquanto Deus consentir”, de Cartola: 

Nunca uses a injúria como arma de defesa 
Agradeças sempre a Deus 
O que tiveres à mesa 
Aparai os inocentes 
Se for cego dê-lhe luz 
Sem contar com a recompensa 
Do Grande Mestre Jesus 

 

Pode-se notar na canção a presença de formas verbais de 

segunda pessoa do singular: “uses”, “agradeças”; terceira pessoa do 

singular: “dê”; e segunda do plural: “aparai”, todas se referindo ao 

mesmo destinatário. Há, além disso, o uso do imperativo negativo 

“agradeças” em lugar do afirmativo “agradece”. A conjugação pouco 

proficiente da variante culta da linguagem revela, por parte do sujeito,  

falhas em seu domínio do registro no qual compõe a canção. 

Evidencia-se, assim, uma quebra, uma fratura, que revela a 

transposição de uma linguagem que o sujeito não domina 

completamente para a linguagem cancional. 

 

 

 

  



 

31 
 

1.3 A autoria no samba 

 

“Samba é como passarinho, é de quem pegar primeiro”, já dizia 

Sinhô. A questão da autoria nas canções do gênero é bastante 

complexa e controversa. No início do século XX, muitos sambas eram 

compostos coletivamente em espaços de socialização, como os bares 

e as rodas. Os frequentadores desses locais muitas vezes puxavam o 

samba e os versos iam sendo integrados a ele numa realização 

essencialmente coletiva: todos cantavam, alguns compunham, todos 

contribuíam.  

Em seu artigo “Rugas: sobre Nelson Cavaquinho”, Nuno Ramos 

(2009) trata da questão da autoria. Ele atribui a dificuldade de se 

precisar a autoria no samba a fatores como o predomínio dos cantores 

sobre os compositores, a precariedade biográfica dos compositores e a 

ausência de pesquisas detalhadas sobre a questão do autor. 

 Beatriz Borges (1982) chama a atenção para o que denomina 

“sistema de autoria quase coletiva” muito frequente no samba.  A 

autora afirma: 

No caso do samba-canção o ato de criação não supõe um 
isolamento, mas, pelo contrário, decorre de um jogo social. A 
parceria nesse tipo de música é quase uma regra, e socializa o 
momento criador. Pode haver dois parceiros ou mais, sem falar 
nos palpites, nas correções e pequenas modificações por conta 
daqueles que sabem mais português, e que se vinculam a esse 
processo de criação. (Borges, 1982:31) 

 

Borges justifica o uso do termo “quase” com o fato de as canções 

serem compostas frequentemente em sistema de parceria. Contudo, a 

autoria não se perde a ponto de elas virarem domínio público ou 

música folclórica. 

A autoria, como entendida atualmente, não faz parte do sistema 

simbólico dos sambistas nas primeiras décadas dos 1900. Havia, 

indubitavelmente, casos em que um autor se destacava, ganhando 

reconhecimento por suas composições ou por seu talento para 
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escrever sambas. Contudo, o que em geral se via era a composição  

gestada no ventre de uma comunidade, que cantava e participava da 

criação das canções.  

Esse sistema de “coleguismo, que reinava no meio boêmio” (Tatit, 

2008:122) é seriamente abalado com a expansão da indústria 

fonográfica a partir dos anos 1920. Os sambas, antes fonte de diversão 

e prazer, passam a tornar-se, também, uma nova fonte de renda para 

seus compositores. Assim, a comercialização e o registro fonográfico 

das canções inauguram um período de transição.  

A passagem entre a modalidade de autoria compartilhada e a que 

se vê nos dias de hoje está repleta de episódios controversos.Tatit 

(2008:122) assim resume o de “Pelo telefone”,  o mais célebre deles: 

Dentro de uma atmosfera de verdadeira gincana, Donga, o 
primeiro a apoderar-se do bastão entregue por Bahiano, teve a 
coragem de registrar em seu nome um mosaico de soluções 
sonoras – bem mais próximo de um pot-pourri que de uma 
canção bem estruturada -, com trechos de cantigas folclóricas, 
improvisos cômicos, exaltações e críticas de situação para 
extrair algum rendimento de tal gravação, que multiplicava 
imediatamente o número de ouvintes e de aficionados do novo 
gênero. Além de despertar o espírito competitivo de seus 
prováveis parceiros, o violonista abriu uma temporada de 
polêmicas [...] 

Diante da possibilidade de ganhar dinheiro com o registro de suas 

composições e com os direitos de venda de discos, alguns sambistas  

adotavam certos critérios na hora de vender suas canções; outros 

queriam apenas vê-las tocar nas rádios, ainda que seus nomes não 

fossem citados entre os autores.  

Várias são as passagens na historiografia que dão conta de 

intérpretes que exigiam parceria para gravar uma canção; ou que 

pagavam para tornar-se também autores de sambas: Francisco Alves, 

o “Rei da voz”, é um dos mais conhecidos. Cartola mesmo vendeu para 

Alves sambas como “Divina dama” e muitos outros (Monteiro, 2012:46). 

Mas o compositor Cartola costumava vender apenas os direitos de 

disco, não a autoria. 
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 O mesmo não se pode dizer de Nelson Cavaquinho. Há diversos 

relatos que dão conta de que além de vender, ele costumava 

presentear amigos com suas composições, ou mesmo trocá-las por 

qualquer coisa que despertasse seu interesse12.  A consequência 

dessa falta de critério é que há, hoje em dia, composições suas com 

parceiros que nunca escreveram um verso sequer, e outras que foram 

compostas por Nelson, mas nunca registradas em seu nome.  

Todavia, Cavaquinho também era adepto da parceria “de fato”. 

Seu parceiro mais frequente, Guilherme de Brito, por exemplo, compôs 

vários clássicos com Nelson, entre eles “A flor e o espinho”, “Minha 

honestidade vale ouro” e “Folhas secas”. Entretanto, mesmo a 

colaboração efetiva entre parceiros no samba se dá mediante uma 

série de especificidades. A maior das dificuldades, talvez, seja precisar 

quem compôs letra e música em cada canção, processo bastante 

complexo, pois não havia uma “regra” que balizasse a produção 

cancional. Matos (1982:76) afirma: 

 É bastante difícil, e mesmo impossível, em alguns casos, 
determinar quem se ocupava mais de uma coisa que de outra 
[letra e música]. O modo de produção tradicional do samba 
popular evidencia sua vocação para a colaboração e o diálogo: 
um compositor fazia a primeira parte do samba, que era depois 
completado por um ou mais parceiros. Ou então, letra e música 
eram criadas simultânea e conjuntamente pelos dois ou mais 
sambistas. 

 

Entretanto, uma vez selecionado o corpus, não é meu objetivo 

nesta pesquisa saber se os cancionistas compuseram letra e/ou 

música, uma ou duas partes nas canções que analisarei. Tal 

conhecimento, mesmo quando possível de ser resgatado, é 

secundário, pois considero que,   mesmo tendo composto canções com 

tantos parceiros, ambos têm obra orgânica e coerente, com temas e 

estilos recorrentes em suas canções. 

                                                           
12 Há diversos relatos envolvendo Nelson e a venda de sambas. Alguns deles se encontram em sites 
como: http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/rafaela/posts/2009/11/09/cartola-historias-samba-
239437.asp  e http://www.samba-choro.com.br/artistas/nelsoncavaquinho (acesso em 27/01/2014). 



 

34 
 

1.4 Trajetórias 

 

1.4.1 Cartola 

 

Nascido em 11 de outubro de 1908, Angenor de Oliveira  mudou-

se aos 11 anos para Mangueira, por conta de dificuldades financeiras 

de sua família. Foi lá que iniciou amizade de toda vida com o seu futuro 

parceiro de grandes composições, Carlos Cachaça.  

Em 1925, os dois criaram um bloco de carnaval chamado de 

Bloco dos Arengueiros, que, três anos mais tarde, se tornaria a 

segunda escola de samba do Rio de Janeiro:  A Estação Primeira de 

Mangueira.  

Em 1929, teve seu primeiro  samba, “Que infeliz sorte”, gravado 

por Francisco Alves. Na década seguinte, teria canções gravadas por 

muitos intérpretes de sucesso, como Mário Reis, Noel Rosa, Carmem 

Miranda e Sílvio Caldas. No entanto, o primeiro samba de Cartola 

considerado sucesso popular foi “Divina Dama”, lançado em 1933, por 

Francisco Alves. Ainda na mesma época, ao lado do parceiro Carlos 

Cachaça, venceu o concurso promovido pelo jornal O mundo esportivo 

com o samba “Pudesse meu ideal”.  

Em 1940, Villa-Lobos indicou-o para participar de gravações do 

Maestro Leopold Stokowski, em navio ancorado na Praça Mauá. 

Dessas gravações, resultaram oito discos de 78rpm. Por essa época, 

Cartola passou a cantar nas rádios. Na rádio Cruzeiro do Sul,  

juntamente com Paulo Portela, apresentou um programa chamado “A 

voz do morro”, no qual os ouvintes escolhiam os títulos dos sambas 

reproduzidos. Em 1941, juntamente com Heitor dos Prazeres e Paulo 

da Portela, formou o Conjunto Carioca.  

Em 1946, contraiu meningite e ficou impossibilitado de trabalhar 

por muito tempo. Na mesma época sua então esposa, Deolinda, 

faleceu. Cartola, então, afastou-se da Mangueira e do samba por cerca 
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de dez anos. Em 1948, Mangueira venceu o carnaval com o samba 

“Vale do São Francisco”, parceria sua com Carlos Cachaça. Cartola, no 

entanto, não apareceu na escola para comemorar a vitória.   

O cantor reapareceu no cenário musical, em 1956,  após encontro 

inusitado com o cronista Sérgio Porto, que, ao vê-lo lavando carros, 

levou-o para trabalhar na Rádio Mayrink Veiga. Cartola, então,  passou 

mais um período sumido, retornando  para  Mangueira no início dos 

anos 1960. Lá, se casou com Dona Zica, sua companheira até seus 

últimos dias de vida. Na mesma época, o casal abriu o Zicartola, ponto 

de encontro de sambistas e jovens de classe média, no Centro do Rio.  

Em 1968, gravou duas faixas no LP Fala Mangueira. Em 1974, 

Cartola gravou seu primeiro LP como intérprete, com selo de Marcus 

Pereira, com músicas como “Acontece”, “Tive sim”, “Amor Proibido”, 

“Alegria”, “Fiz por você o que pude”, “Chega de demanda”, “Quem me 

vê sorrindo”, “Festa da vinda”, “Corra e olha o céu”, “Ordenes e farei”, 

“Alvorada”.  Neste mesmo ano, foi lançado, pelo mesmo selo, o LP 

História das Escolas de Samba: Mangueira, no qual Cartola interpretou 

algumas faixas.  

Em 1974, participou do programa radiofônico “MPB-100 ao vivo”, 

em cadeia nacional.  O programa foi editado em 8 LPs que receberam 

o mesmo título do programa e Cartola ocupou um lado inteiro de um 

LP. Em 1976, gravou o segundo LP, Cartola, com o mesmo selo do 

primeiro.  

Em 1977, lançou o LP Verde que te quero rosa, pela RCA Victor. 

No mesmo ano, convidado pela Prefeitura de Curitiba, participou pela 

primeira vez como jurado de desfile de escolas de samba.  

Em 1978, Cartola se apresentou em seu primeiro show individual, 

intitulado Acontece, no Ópera Cabaré, em São Paulo. O show foi 

gravado e lançado em LP dez anos após a sua morte.  

Em 1979, lançou o LP Cartola 70 anos, pela RCA. No final do 

mesmo ano, participou de um programa na Rádio Eldorado, em São 
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Paulo, e teve sua entrevista lançada posteriormente em um LP, com o 

título Cartola – documento inédito.  

Morreu de câncer em 1980. Desde então vem sendo 

homenageado com o lançamento de coletâneas, CDs, biografias e até 

mesmo o filme Cartola – música para os olhos, dirigido por Lírio 

Ferreira e Hilton Lacerda, lançado no Cine Odeon, em 2007.  
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1.4.2 Nelson Cavaquinho 

 

Nascido  em 29/10/1911, no Rio de Janeiro, Nelson Antônio da 

Silva aprendeu a gostar de música já em casa. Lá,  seu pai, 

contramestre da Banda da Polícia Militar, organizava rodas de samba 

aos domingos. 

Nelson compôs sua primeira canção, o choro “Queda”, aos 16 

anos e,  também por essa época, começou a se apresentar com um 

conjunto de choro e samba nos clubes próximos à Gávea, onde 

morava. 

Em 1939, teve sua canção “Não faça vontade a ela” gravada por 

Alcides Gerardi. Mas foi só na década de 1940 que vários intérpretes 

começaram a gravar suas canções. No início da década de 1950 

conheceu seu parceiro mais frequente: Guilherme de Brito. Cavaquinho 

tocava em um bar do subúrbio e Brito tornou-se um de seus fãs. 

A primeira parceria entre eles ocorreu ainda nessa época. 

Guilherme levou a primeira parte de um samba para Cavaquinho que, 

interessado, quis fazer a segunda parte. Dessa parceria, nasceram 

muitos sucessos, como “Quando eu me chamar saudade”, “Pranto do 

poeta” e “A flor e o espinho”. 

Em 1961 passou a frequentar o Zicartola, onde se apresentava 

junto com Cartola, Zé Keti, Elton Medeiros, Nuno Veloso e Jorge 

Santana. Juntos, formaram o grupo Voz do Morro, que se apresentou 

uma só vez em um programa de televisão e logo depois se desfez. 

O ano de 1966 foi bastante importante para sua carreira. A 

cantora Thelma Soares gravou o LP Thelma Soares interpreta Nelson 

Cavaquinho, apenas com músicas suas, pela gravadora CBS. Nelson 

interpretou três canções no álbum de Thelma. No mesmo ano, uniu-se 

a Moreira da Silva e João do Vale e apresentou o show  “A voz do 

povo”. 
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Em 1968, participou do LP Fala Mangueira, junto com Clementina 

de Jesus, Cartola e Carlos Cachaça. Em 1969, Leon Hirszman  dirigiu 

um documentário sobre ele, intitulado Nelson Cavaquinho.  

Seu primeiro LP, Depoimento do poeta, foi gravado em 1970 pelo 

selo Castelinho. Dois anos depois, Nelson gravou o LP Série 

Documento. Em 1973, lançou Nelson Cavaquinho pela gravadora 

Odeon. Depoimento do poeta foi regravado e relançado no ano 

seguinte pela gravadora Continental. 

O próximo LP, também denominado Nelson Cavaquinho, foi 

lançado em 1974. Nele, Guilherme de Brito interpretou junto com 

Nelson vários sucessos da dupla. Em 1977, participou do disco Pranto 

do poeta, de Cartola. Juntos, os dois interpretaram a canção que dá 

título ao LP. No mesmo ano, ao lado de Guilherme de Brito, Candeia e 

Élton Medeiros, participou do LP Os quatro grandes do samba. 

Em 1985, Carlinhos Vergueiro produziu seu  LP Flores em vida - 

do qual participaram artistas como Chico Buarque, Paulinho da Viola e 

Beth Carvalho - lançado na quadra da Mangueira em uma grande 

festa. 

Nelson morreu em 1986, vítima de enfisema pulmonar. 
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2. Poesia em “travessia para o Outro”13 

2.1 Endereçamento, alteridade e  construção social da subjetividade 

lírica  

 

O homem é um ser social. Nasce numa família, sua primeira 

comunidade, e, aos poucos, vai-se inserindo em outras coletividades. 

O convívio com outros indivíduos tem papel fundamental na construção 

de sua subjetividade - atravessada por outras subjetividades que lhe 

são externas, mas não alheias. A influência que um sujeito exerce 

sobre outro é uma via de mão dupla, pois gera um mútuo 

atravessamento que advém do convívio de ambos, misturando 

experiências pessoais fortemente a ponto de, muitas vezes, ser 

impossível dizer-se sem dizer o outro também. 

O ato de dizer-se ganha corpo através da linguagem, que permite 

a expressão dos sentimentos. A expressão se materializa na 

enunciação, na qual os dêiticos eu e tu/ você estabelecem entre si um 

vínculo de mútua dependência: um existe e se concretiza em relação 

ao outro, estando ambos visceralmente ligados. Entre eles são 

estabelecidas relações contraditórias de oposição e reversibilidade 

(Pedrosa, no prelo); relações essas que fazem com que eu e tu 

troquem de lugar no discurso, dependendo de quem faça a enunciação 

(Benveniste, 2005). 

Em “Sala de recepção”, de Cartola,  pode-se observar o caráter 

relacional e dialógico do discurso à medida que, como numa conversa, 

os sujeitos alternam a função de enunciador. Essa alternância faz com 

que os dêiticos eu e tu sejam utilizados para designar elementos 

diferentes dentro da canção. O samba começa com uma pergunta 

dirigida à Mangueira, o primeiro tu da enunciação: 

                                                           
13  SANTIAGO, Silviano. Singular e Anônimo. In: Nas malhas da letra. Rio de Janeiro: Companhia das 

Letras, 1989. 
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Habitada por gente simples e tão pobre 
Que só tem o sol que a todos cobre 
Como podes, Mangueira, cantar? 

Em seguida, Mangueira toma a palavra e responde à pergunta da 

primeira estrofe; deixa de ser o tu, assumindo a posição de nós, uma 

ampliação do eu, que representa a comunidade que lá vive. Invertem-

se, assim, os papeis: eu vira você e tu vira nós. 

Pois então saiba que não desejamos mais nada 
À noite, a lua prateada 
Silenciosa, ouve as nossas canções 

Esse nós é a voz elocutora da enunciação por duas estrofes 

(segunda e terceira). Em seguida, dá lugar a uma outra voz: um eu, 

que se dirige à Mangueira, novamente o tu da enunciação: 

Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora 
E as outras escolas até choram 
Invejando a tua posição 

A canção  termina com a exaltação direta à Mangueira, mais uma 

vez tratada como tu: 

Minha Mangueira, és a sala de recepção 
Aqui se abraça o inimigo 
Como se fosse irmão 

Eu (e/ou, neste caso, nós) e tu (e/ou você) se relacionam por 

meio da oposição e da reversibilidade, o que faz com que as pessoas 

deste discurso alternem seus papeis à medida que o diálogo cancional 

progride. 

O caráter relacional da linguagem é extensível à comunicação 

cotidiana, à poesia e também à canção. Assim, tal como a linguagem 

cotidiana, a linguagem poética existe “em estado de contínua travessia 

para o Outro”, como afirma Silviano Santiago (1989:53).  

A análise do outro e de seu discurso é muito importante nos 

estudos literários contemporâneos. Muitos deles são dedicados ao 

endereçamento e às problematizações da subjetividade ou às 

transformações na relação entre literatura e público, que podem gerar 
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uma “distensão identitária do eu e da destinação de seu discurso” 

(Pedrosa, no prelo). Célia Pedrosa prossegue: 

O investimento na primeira pessoa endereçada pode ser 
compreendido então como modo paradoxal de a poesia 
solicitar e colocar em crise a lógica da co-presença e da 
identidade que preside a comunicação linguística; e também a 
transitividade do eu ao outro, do individual ao coletivo, do 
singular ao comum, bem como o sentido de cada uma dessas 
instâncias e categorias.     

 

A linguagem dialógica, tão frequente no samba, também põe o 

outro com quem se fala em evidência no discurso cancional. Em vez de 

uma relação protagonista–coadjuvante, estabelece-se um diálogo no 

qual o sujeito e seu interlocutor estão em primeiro plano e  se definem 

mutuamente, construindo juntos sua subjetividade. Com isso, o sujeito 

acaba  assumindo papéis para representar no diálogo cancional – 

homem traído, amigo fiel, conselheiro -, o que confere ao tu 

fundamental importância nessa poética. 

Na poesia contemporânea, o outro assume diversas formas. Às 

vezes está claro: 

Aquele bilhetinho que você mandou pra mim 
Dizia simplesmente, o nosso amor chegou ao fim 
Você não imagina o grande mal que me fez 
Estou sem amor outra vez  

(“Aquele bilhetinho” , Nelson Cavaquinho, Augusto Garcez e Canegal) 
 

Há momentos em que o outro se confunde com o próprio sujeito 

lírico:  

Se mais uma criança apareceu. 
Se pra felicidade alguém nasceu. 
Eu sinto que a vida está mentindo, 
Pois nunca vi ninguém nascer sorrindo 

Aqueles que nascem 
Porque é preciso 
Trazem uma lágrima 
Em vez de um sorriso. 
Se viver é bom 
 
Como é que a vida diz: 
"Tens que sofrer pra ser feliz". 

(“A vida” Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) 



 

42 
 

 

Os primeiros versos da canção falam de vida e tristeza de modo 

generalizado. A adoção da terceira pessoa parece conferir a eles um 

tom de impessoalidade. No terceiro e no quarto versos, porém, o 

discurso impessoal dá lugar à experiência individual do sujeito, 

representada pelo uso da primeira pessoa do singular. Opera-se, 

assim, uma aproximação entre o eu e a vida, sua interlocutora.  

Na segunda estrofe, o sujeito cria uma metáfora para comprovar 

sua teoria: as lágrimas do nascituro são uma evidência de que todos 

nascem para sofrer. O verso “Tens que sofrer pra ser feliz” abre espaço 

para que o diálogo entre vida e um tu individualizado possa ser 

ampliado para uma dimensão generalizante. Esse tu, na verdade, pode 

representar o sujeito lírico ou outra pessoa qualquer que ouça a 

canção. 

O outro pode, em certas ocasiões, ser implicitamente associado 

ao leitor/ouvinte. Nessas canções, costuma haver uma conversa, que 

frequentemente se desenrola em tom de conselho e/ou desabafo, entre 

o sujeito e seu interlocutor: 

Mais uma vez 
Venho a vocês pra confessar  
que nunca fui feliz 

   (“Miragem”, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) 

 
 

Essas são apenas algumas possibilidades de concretização do 

outro na linguagem poético-cancional. Elas são múltiplas e suas formas 

de representação, bastante variadas.  

Na análise dos diálogos do meu corpus duas modalidades de 

outros serão consideradas: o pessoal e o antropológico. O pessoal 

ocorre quando o sujeito se dirige a um outro específico:  

Eras o meu mundo, 
Eras o meu bem, 
Mas agora tudo é cinza 
Não tenho amor, não tenho ninguém 

      (“Cinza” Nelson Cavaquinho, Rento Gaetano, Guilherme de Brito) 
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O tu de “Cinzas”, embora não nomeado, é nitidamente uma 

pessoa com quem o sujeito teve um relacionamento amoroso. Quando 

o diálogo cancional tem dois integrantes bem definidos, chamarei o 

interlocutor do eu de outro pessoal. Em geral, ele é representado, na 

poética analisada, pelo amigo ou pela mulher. 

 O outro antropológico aparece nessa poética quando o sujeito é 

determinado, mas seu interlocutor é indeterminado. Há, nessas 

canções, um espaço vazio, pronto para ser ocupado por qualquer um 

e,  ao mesmo tempo, por  todo mundo que ouve a canção:  

Abracem esta mulher 
Que pôs sorrisos no martírio 
E beijem sua mão 
Com se beija um lírio 
Aceitem o conselho 
Da minh'alma comovida 
Conservem esse amor 
Que só se ama uma vez na vida. 

(“Amor de mãe”, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) 

O interlocutor do sujeito em “Amor de mãe” exemplifica esse outro 

na poética de Nelson Cavaquinho. Na maioria das ocorrências do outro 

antropológico em meu corpus,  o poeta toma para si o papel de 

conselheiro, falando dos modos de viver que considera adequados aos 

membros de sua comunidade:  

Você, tendo vida, saúde e dinheiro 
Todos lhe querem muito bem. 
Mas se você fracassar, 
Pode ter a certeza 
Que ninguém vem lhe procurar 

Não conte com amigos 
Amigos não são todos 
Alguns só sabem lhe chamar para beber 
 

Mas se lhe encontrarem com fome 
Fogem de você 

(“Nem todos são amigos”  Nelson Cavaquinho, Norival Bahia, Walto Feitosa e 
Guilherme de Brito) 
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A fronteira entre as instâncias individual e coletiva também pode 

ser problematizada por esse viés. Em composições desse tipo, os 

cancionistas costumam se dirigir a um tu, ou a um você. Entretanto, os 

conselhos, ensinamentos e lições de moral que o eu transmite são 

extensíveis a um número maior de pessoas, em geral membros da 

comunidade à qual o próprio sujeito pertence. Logo, a abrangência da 

mensagem transmitida pelo eu chega ao vós/vocês, ou, em alguns 

casos, ao nós. 
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2.2 As relações sociais e afetivas: a mulher e o amigo 

 

 

As relações sociais estabelecidas na comunidade são um 

importante ponto de partida para se entender o lugar do outro no 

samba. Trotta (2011:81) corrobora a ideia de que a comunidade tenha 

fundamental influência na composição de canções do gênero, e afirma 

que “o ambiente comunitário que marcou profundamente a origem do 

samba no seio da população de baixa renda nos morros e periferias 

cariocas é até hoje característico de seu imaginário”. 

 A roda de samba, por exemplo, configura um espaço de 

socialização em que música e dança são incorporadas ao ambiente 

comunitário. É comum que algumas canções sejam compostas nesse 

ambiente, muitas num regime de parceria: além de versos, seus 

participantes fazem também ajustes na letra e na música de canções 

ali compostas.  

Entretanto, a parceria e o ambiente coletivo de composição não 

esgotam as ocorrências de endereçamento no samba. Fatos de 

palavra cantada, as canções, mesmo aquelas em que o eu expõe sua 

subjetividade, têm a importante função de dizer. E é a presença da fala 

que materializa essa função nas canções. (Tatit, 1996, 2008). O eu do 

samba fala de relacionamentos amorosos:  

Tive, sim 
Outro grande amor antes do teu 
Tive, sim 
O que ela sonhava eram os meus sonhos e assim 
Íamos vivendo em paz 
 

 (“Tive sim” , Cartola) 

 
Dá conselhos:  

Ouça-me bem, amor 
Preste atenção, o mundo é um moinho 
Vai triturar teus sonhos, tão mesquinho 
Vai reduzir as ilusões a pó 

(“O mundo é um moinho”, Cartola) 

Desabafa:  
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Para ter uma companheira 
Até promessas fiz 
Consegui um grande amor 
Mas eu não fui feliz 
E com raiva para os céus 
Os braços levantei 
Blasfemei 
Hoje todos são contra mim 

(“Sim”, Cartola e Oswaldo Martins) 
 

 O discurso oral, que, por ser pragmático, tende a desaparecer 

logo após cumprir sua função comunicativa, ganha na canção o que 

Tatit (2008:123) chama de “sentido musical”, que o torna digno de ser 

preservado.  

O ambiente comunitário favorece a troca e a socialização de 

experiências no samba. Como membro dessa comunidade, o sujeito de 

Cartola e Nelson Cavaquinho tem no diálogo com o outro um pilar para 

a construção de sua subjetividade, que, por ser socialmente construída, 

pode ser chamada de intersubjetiva.  

Com isso, os sambas são, muitas vezes, uma representação 

cancional de conversas, discussões e lições de moral, geralmente 

estabelecidas entre o eu e um amigo, uma mulher ou sua comunidade. 

Para tanto, em vez de isolado, o sujeito precisa estar inserido 

socialmente no mundo, e para que essa inserção seja feita de modo 

eficaz, o solipsismo deve dar lugar ao compartilhamento de 

experiências - às vezes, mesmo das experiências mais íntimas do 

sujeito -  o que faz com que a esfera da intimidade deixe de ser 

exclusiva do casal ou dos atores envolvidos na conversa e venha a 

público.  

Com a flexibilização da fronteira entre o que é público e o que é 

privado, assuntos antes restritos à esfera da intimidade passam a 

tornar-se motivo de canção. No samba, esses assuntos são bastante 

variados. Fala-se de amor: 

 

Não quero mais 
Amar a ninguém 
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Não fui feliz 
O destino não quis 
O meu primeiro amor 
Morreu como a flor 
Ainda em botão 
Deixando espinhos 
Que dilaceram meu coração 
  (“Não quero mais amar ninguém”,  Cartola, Carlos Cachaça e Zé da Zilda) 

 

Fala-se também de amizade, verdadeira ou falsa: 

Levantei-me da cama 
Sem poder 
Até hoje ninguém 
Veio me ver 
Fui amigo enquanto 
Eu tive dinheiro 
Hoje eu não tenho companheiro 
(“Dona Carola”,  Nelson Cavaquinho, Walto Feitosa e Norival Bahia) 

 

De  traição:  

Faço tudo para evitar o mal 
Sou pelo mal perseguido 
Só o que faltava era esta 
Fui trair meu grande amigo 
Mas vou limpar a mente 
Sei que errei 
Errei inocente 

(“Amor proibido” Cartola) 
 

E de religião: 

O Sol, a Lua, a Terra, o Mar 
É um mundo novo em teu olhar 
Estrelas vejo a cintilar 
E brisa amena ao te fitar 
És indelével como a flor 
Qual foi o Deus seu escultor 
Que ouvia a voz 
E a voz dizia 
Eu sou a mãe de Deus, Virgem Maria 

(“Dê-me graças, Senhora”, Cartola, Cláudio Jorge) 

 

Quando os relacionamentos sociais viram tema das canções de 

Cartola e Nelson, o sujeito trava um duelo constante entre o princípio do 

prazer e o da realidade freudianos. Ele busca nos seus relacionamentos 

a felicidade - baseando-se no princípio do prazer -, mas, via de regra, 

encontra a decepção e acaba se frustrando com a impossibilidade de 
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concretizar relacionamentos felizes ou de manter os que, 

eventualmente, conseguiu construir. Freud (1974:7) afirma:  

 

O que chamamos de felicidade no sentido mais restrito, provém 
da satisfação (de preferência repentina) de necessidades 
represadas em alto grau, sendo, por sua natureza, possível 
apenas como uma manifestação episódica. Quando qualquer 
situação desejada pelo princípio do prazer se prolonga, ela 
produz tão-somente um sentimento de contentamento muito 
tênue. Somos feitos de modo a só podermos derivar prazer 
intenso de um contraste, e muito pouco de um determinado 
estado de coisas.  
Assim, nossas possibilidades de felicidade sempre são 
restringidas por nossa própria constituição. Já a infelicidade é 
muito menos difícil de experimentar.  
 

 

A busca de momentos intensos de felicidade é recorrente na obra 

de Cartola e Nelson; sua fruição, entretanto, é rara; a alegria costuma 

se apresentar no samba pela sua ausência. Na maioria das canções, o 

sujeito não fala do que tem, mas do que lhe falta: uma vida feliz.  

O amor é tema comum nesses sambas e a busca da felicidade 

por meio da relação amorosa tende a se dar pela tentativa incessante 

de experimentar momentos de contentamento a dois. Freud (1979:23) 

afirma que o homem busca na mulher prazer sexual e, para ter esse 

prazer acessível mais fácil e frequentemente, ele se une a uma 

parceira. Essa união é tematizada com muita frequência na poética de 

Cartola e Nelson, e o outro é elemento basilar dessas canções, pois o 

relacionamento amoroso nos sambas analisados costuma ser 

representado por meio do diálogo entre o sujeito e seus pares, ou entre 

o sujeito e sua parceira. Segundo Paoli (2004:69): 

A cada canção, os compositores populares parecem estar 
discutindo, uns com os outros, os eternos enigmas e impasses 
da vida amorosa através de experiências pessoais narradas e 
pensadas em pequenas histórias que contêm música, poesia, 
ritmo, crônica de um mundo e, de modo importante, uma moral 
da história. 

 
Os relacionamentos tematizados nas canções de Cartola e 

Nelson apresentam muitas das características citadas por Paoli. O 
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diálogo  do sujeito com seus pares sobre seus relacionamentos faz com 

que a troca de experiências, a narração de histórias e a crônica do 

mundo estejam representadas na obra dos dois cancionistas. 

 A inserção do sujeito numa cena social traz para a esfera da 

canção elementos do drama e da narrativa: há protagonistas, 

antagonistas e coadjuvantes, que ora são  colocados em cenas, ora 

contam histórias. Matos (2005:125) afirma: 

 

Daí uma morfossintaxe discursiva que não se estrutura 
meramente como expansão da primeira pessoa, segundo o 
paradigma lírico mais estrito, mas opera com a segunda e 
terceira pessoas, elementos do drama e da narrativa. As 
questões emocionais são assim discutidas à luz de uma 
socialização efetiva ou potencial da subjetividade. 

 

O diálogo cancional segue o modelo da fala cotidiana: é marcado 

por uma linguagem simples, com pouco ou nenhum excesso, e, por 

vezes,  pela presença das três pessoas do discurso:  

Vou te aconselhar porque tu és um grande amigo 
Deve estar ciente do que se passou comigo 
Não faça vontade a esta mulher 
Dinheiro e vaidade é o que ela quer 

(“Não faça vontade a ela”, Nelson Cavaquinho, Rubens Campos e Henricão). 
 

Em “Não faça vontade a ela”, pode-se observar a presença do 

locutor, o eu-lírico; do interlocutor, seu amigo; e do assunto,  a mulher. 

Eu, tu e ela  são facilmente identificados na canção. A conversa entre o 

eu e seu amigo, por vezes,  ganha forma de conselho e a vivência do 

sujeito é colocada como exemplo. Em canções como essa, o eu-lírico 

costuma utilizar frases no imperativo para dizer o que deve ou não ser 

feito nos relacionamentos, adotando a postura de poeta conselheiro, que 

usa sua experiência para suscitar reflexão, em tom moralista e didático 

(“Não faça vontade a esta mulher”). 

Nessa canção também se observa a concomitância de verbos e 

pronomes de segunda e terceira pessoas do singular para se referir ao 

interlocutor (te, tu, não faça).  
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Deve-se também ressaltar que, embora a palavra “espelho” não 

apareça nesse samba, a imagem que Nelson costuma construir com ela 

está aí presente: o sujeito é modelo a ser seguido por seu interlocutor. 

 O papel da mulher nas canções de Cartola e Nelson é 

fundamental. Há momentos em que, além de assunto de sambas, ela 

assume também o papel de interlocutora do sujeito: 

Acontece que o meu coração ficou frio 
E nosso ninho de amor está vazio. 
Se eu ainda pudesse fingir que te amo, 
Ah, se eu pudesse 
Mas não quero, não devo fazê-lo, 
Isso não acontece. 

(“Acontece”,  Cartola) 

 
 

Entretanto, quer seja assunto, interlocutora ou ambos, o ponto de 

vista da  mulher raramente é considerado nessa poética: a ela falta voz, 

já que o  nós costuma ser, na prática,  filtrado por um eu masculino. A 

mulher no samba é vista pela ótica masculina, medida por conceitos de 

homens e julgada pelos valores deles: 

 
Fui tão bom pra ela 
Dei meu nome a ela 
Tudo no princípio eram flores 
Sem saber que eu era demais 
Entre seus amores 
Quase passei fome 
Para honrar seu nome 
Tropecei nos erros 
De uma mulher sem alma 
Mas eu não perdi a calma 
           (“Mulher sem alma”, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) 

 
 

Canções como “Mulher sem alma” têm como base a exposição de 

argumentos por parte do sujeito para que seu interlocutor seja 

convencido da sinceridade do eu e lhe dê razão (“Fui tão bom pra ela/ 

Dei meu nome a ela”). O eu, ao narrar seu sofrimento e suas virtudes,  

tem a possibilidade de provar seu valor e, por contraste, a falta de valor 

de sua companheira, especialmente nas canções que falam da 

ingratidão feminina (“Tropecei nos erros de uma mulher sem alma”).  
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Para alcançar o objetivo de se fazer crer, o sujeito costuma 

instaurar um julgamento moral da mulher. Ser ambíguo, ela transita 

entre dois mundos, ora é submissa e dedicada, ora é malandra e 

ingrata. Às vezes, ela é a salvação do sujeito; outras, sua condenação. 

Paoli (2004:69) afirma: 

 

É nessa conversa musical, predominantemente masculina, que 
as figuras femininas aparecem como paixão e problema, 
aquele outro pólo que desespera, acua, envergonha, prende, 
seduz, ameaça a própria criação poética. 

 

 

A mulher no samba frequentemente se enquadra em um de dois 

polos: para Paoli (2004: 69), ela é paixão e problema; para Trotta 

(2011:144), é idealizada e demonizada; para Carvalho (1980:47), é 

doméstica ou piranha. Borges (1982:92), por sua vez, levanta cinco 

categorias que também poderiam ser divididas em dois polos: ave rara, 

inspiração e musa, de um lado, e loucura ou perdição, do outro. 

Entretanto, quer os relacionamentos se estabeleçam entre o 

sujeito e a mulher submissa, ou entre ele e a mulher ingrata, há - na 

maioria dos casos - uma relação vertical. O que muda é qual dos 

amantes domina ou é dominado em cada relação. Mas todas são 

marcadas pela hierarquia amorosa: um ama mais que o outro, o que, em 

tese, dá ao parceiro dominante o direito de humilhar ou submeter seu 

companheiro. 

O sujeito, por vezes, encontra uma mulher submissa e casa-se 

com ela, mas não abandona a boemia. A “Amélia”, sem vaidade, 

resignada e submissa, parece ser, de fato, o par ideal para alguém que 

deseja viver a malandragem intensamente: 

Vou partir, não sei se voltarei... 
Tu não me queiras mal 
Hoje é carnaval 
Partirei para bem longe 
Não precisas te preocupar 
Só voltarei pra casa 
Quando o carnaval acabar, acabar 
( “Vou partir”,  Nelson Cavaquinho e Jair Costa) 
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Em Cartola e Nelson, as canções/diálogos entre o sujeito e sua 

esposa submissa deixam claro que essas mulheres não costumam ser 

objeto de paixões intensas e avassaladoras: elas são o porto seguro do 

marido, seu esteio, não seu desejo. Sambas que falam dessa mulher 

costumam ser construídos em cima de um diálogo direto entre o sujeito 

e sua parceira (“Tu não me queiras mal”). 

 Ao contrário do que se vê em “Mulher sem alma”, a função 

principal desse diálogo não costuma ser convencer, mas informar (“Vou 

partir, não sei se voltarei”). O sujeito toma decisões sobre sua vida e seu 

relacionamento sozinho e depois informa-as à sua parceira. Essas 

decisões, tomadas no presente ou no passado, costumam se referir a 

atitudes ainda por vir, o que aumenta a incidência de formas verbais no 

futuro nessas canções (“Partirei para bem longe”). Não costuma haver 

apelos ou acordos quanto ao que se vai fazer, há uma moral unilateral 

imposta (Só voltarei pra casa / Quando o carnaval acabar”).  

O máximo de preocupação com o interlocutor que se observa 

nessas canções é uma tentativa de tranquilizar a parceira quanto à 

decisão tomada pelo sujeito para que ela não se preocupe ou crie algum 

embaraço para ele, cujas decisões são geralmente tomadas em caráter 

irrevogável (“Tu não me queiras mal / Hoje é carnaval”).  

Por outro lado, a mulher que leva o homem à loucura é outra: 

aquela que não se submete a ele, que não corresponde o seu amor, que 

pode deixá-lo a qualquer momento, que gosta de coisas que o sujeito 

não lhe pode dar. As canções que falam dessas mulheres costumam ser 

ricas em imagens poéticas construídas por metáforas, prosopopeias e 

metonímias. É através dessas figuras de linguagem e estilo que o sujeito 

constrói a imagem de ingrata e traidora da mulher que o rejeita:  

 

Vou me desacovardar dizendo não 
A um coração que fez só desagasalhar 
Quem o abrigou 
Profanou, sem se importar 
E destruiu, sem mais pensar, 
O essencial de mim 
               (“Labaredas”, Cartola e Hermínio Bello de Carvalho) 
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A imagem do abrigo e da proteção, ao falar do relacionamento 

amoroso, pode ser encontrada em vários sambas. Em “Labaredas”, ela  

é trazida pelas palavras “desagasalhar” e “abrigou”. Em muitas 

canções, o homem apaixonado costuma enumerar como uma de suas 

virtudes ser protetor da mulher. Isso ocorre principalmente naquelas 

em que o eu narra seu fracasso amoroso e cita o abrigo que deu à sua 

parceira como argumento que comprova sua devoção. 

O coração, personificado em “Labaredas”, tem função metonímica 

frequente nessa poética, representando, em geral,  um dos parceiros 

amorosos. Nessa canção, ele faz alusão à mulher amada que, ingrata, 

despreza o amor que o sujeito lhe oferece.  

Outra característica recorrente em sambas que tratam do 

insucesso amoroso causado pela mulher é o recurso ao vocabulário 

religioso para elevar o amor ao status de sagrado. Em “Labaredas”, 

essa função é desempenhada pela palavra “profanou”. 

Contudo, a imagem predominante na canção, presente já no 

título, é a do fogo: 

Me atiçando um fogo em mim...  
Mas pode um incêndio alastrar-se ao coração 
Que as labaredas nem vão sequer provocar 
um só perdão 
[...] 

E quando o remorso invadir seu sono, então, 
Meu coração não vai nem sequer se vergar 
à sua dor 
Debelar o incêndio vai ser impossível só porque 
Quem brincou com o fogo foi 
Você 

 

Em “Labaredas” a imagem do fogo é utilizada em diversas 

significações: a paixão, a ira; por fim, aparece ligada à expressão 

“brincar com fogo”. Na poética de Cartola e Nelson Cavaquinho, as 

imagens são frequentemente trabalhadas de modo a aumentar sua 

produtividade semântica e estética, mediante desdobramentos e 
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expansões de sentido. Matos (2005:125), ao analisar a poética de 

Nelson Cavaquinho, ressalta: “e de cada sugestão, de cada imagem, ele 

[o poeta] tira o maior proveito semântico, desdobrando, a partir de um 

dado metafórico, a rede de sentido figurado ao longo de sequências de 

versos [...]”. Esse desdobramento semântico pode ser observado 

também em diversas canções de ambos os cancionistas. Pegar versos 

modestos e carregá-los de força de expressão é, segundo o próprio 

Nelson, a especialidade de Mangueira.  

Uma categoria muito importante na obra dos dois cancionistas, 

quando falam de relacionamentos amorosos,  é a vida conjugal, que 

costuma abarcar as noções de abrigo e de sagrado. O verbo “casar” é 

raro na obra dos dois cancionistas, mas fala-se muito em vida em 

comum. Viver junto, ou montar uma casa, costuma servir de argumento 

para que o sujeito possa comprovar suas boas intenções para com a 

mulher.  Ao “botar casa” para uma mulher ingrata, o sujeito sacrifica sua 

vida boêmia, seus prazeres da orgia e se coloca na posição quase 

divina de quem sente um amor sacrificial: 

 

Quase passei fome 
Para honrar seu nome 
Tropecei nos erros 
De uma mulher sem alma 
Mas eu não perdi a calma 
 
Eu não sei por que isso acontece 
Em minha vida 
Mais uma ferida 
No meu peito a sangrar 
Só a minha fé 
É que me traz consolação 
Pra tanta humilhação 
Que eu vivo a suportar 
  (“Mulher sem alma”, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito)  

 

Devias ser condenada ou crucificada 
Pois juraste falso 
Beijaste a cruz do Senhor 
E disseste que me tinha amor 
 
Quando eu ouço as badaladas 
Do sino daquela igrejinha 
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Julgo-me ainda feliz 
E que és toda minha 
 
E quando vejo a torre bem alta 
Daquela linda catedral 
Fujo da tua amizade 
Infernal. 
 
Eu vivo tão magoado 
Não sei viver mais ao teu lado 
Só peço à Deus que me dê coragem 
Eu preciso esquecer 
A tua grande mentira 
Que me faz sofrer 
Me faz sofrer 
(“Devias ser condenada”, Cartola e Nelson Cavaquinho) 

 
 

Os polos do relacionamento nessas canções se invertem em 

relação ao que se vê nos sambas dedicados à mulher doméstica. A 

principal diferença é que nesses sambas, quando a mulher deixa de 

amar, ela não é tratada como o homem na mesma situação. A falta de 

amor feminino não é uma etapa normal e dolorosa de qualquer 

relacionamento, mas uma traição praticada pela mulher contra o sujeito 

que tanto bem lhe fez (“Eu vivo tão magoado / Não sei viver mais ao 

teu lado”). O fim do amor no homem “acontece” (E acontece que já não 

sei mais amar / Vai chorar, Vai sofrer , E você não merece / Mas isso 

acontece), o fim do amor na mulher é maldade e humilhação que ela 

faz o sujeito passar (“Eu preciso esquecer / A tua grande mentira / Que 

me faz sofrer”).  

O amor é visto segundo uma perspectiva sacralizada. É através 

dele que o homem pode experimentar o que há de melhor e pior na 

vida. As badaladas do sino da igrejinha fazem com que o sujeito 

rememore as coisas boas de sua união. A igrejinha - onde se dá valor 

às pequenas coisas e se encontra intimidade - dá lugar  à catedral - 

lugar que pertence a muitos, e a  ninguém. E assim é a união amorosa 

do sujeito: igrejinha e catedral, ambas despertam-lhe os sentidos: o ver 

e o ouvir são a porta de entrada do sujeito para uma mistura de 

sensações que o levam do céu ao inferno.  
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Por outro lado, é o falar que dá início à trama amorosa na qual o 

sujeito está envolvido. A mulher diz que tem amor pelo sujeito e jura 

em falso. Durante toda a canção o sujeito se coloca em estado de 

passividade diante da mulher e, por fim, diante de Deus. Ela diz 

palavras mentirosas, ele escuta, vê e suplica a justiça divina para que a 

condenação caia sobre sua amada.  Mas, efetivamente, sua única 

atitude na canção é a fuga. 

Quando não está contando sua história aos seus amigos, o que 

se observa com frequência é que o sujeito abandonado se coloca em 

meio a uma cena dramática: 

Vai, antes que os vizinhos saibam 
Vai, antes que tu me enganes outra vez 
O teu nome deve ser pecado 
Se eu pudesse, esqueceria o teu passado 

 
Vai antes que os outros me apontem 
Antes que eu morra de vergonha de te perdoar 
Vai, antes que o sol transforme em pedra 
O lamaçal que tu trouxeste 
Para dentro do meu lar 
                                             (“Pecado”,  Nelson Cavaquinho) 

 

Em “Pecado”, a imagem do lodaçal, oposta à do lar, retoma a 

oposição entre pureza e pecado. Colocado numa posição de 

sofrimento extremo, o sujeito também costuma assumir em canções 

como essa a postura da passividade. Ele se retrata como impotente 

diante das maldades daquela que ama e que tanto o oprime. É ela que 

precisa ir! Se não for, ele vai perdoá-la.  Além disso, nota-se sua 

preocupação com a opinião alheia e o julgamento social, que, sem 

dúvida, pesam na decisão de separar-se (“Vai, antes que os outros me 

apontem/ Antes que eu morra de vergonha de te perdoar”). 

 Há, nesse discurso, um forte apelo dramático que evoca a 

teatralidade.  A cena a que se assiste nesse samba aparece, 

principalmente, na obra de Nelson. Para representar e/ou narrar essas 

cenas, o cancionista costuma utilizar palavras como “plateia”, 
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“interpretar” e “palco” .Além disso, a figura do palhaço também é 

frequentemente trazida em seus sambas: 

Sei que é doloroso um palhaço 
Se afastar do palco por alguém 
Volta, que a plateia te reclama 
Sei que choras, palhaço 
Por alguém que não lhe ama 
 
Enxuga os olhos e me dá um abraço 
Não te esqueças que és um palhaço 
Faça a plateia gargalhar 
Um palhaço não deve chorar  
(“Palhaço”, Nelson Cavaquinho, Washington Fernandes, Oswaldo Martins) 

 
 

  O palhaço, triste e abandonado, representa, na canção, um 

duplo do artista. Sua função é sorrir e alegrar o público, mesmo que 

esteja sentindo dor e tristeza. “Palhaço” e “Miragem”14 tratam do 

mesmo tópico. Na verdade, em “Palhaço”, o cancionista  convida seu 

amigo a fazer o que ele próprio confessou que faz em “Miragem”: 

esconder a dor para divertir a plateia.  Matos (2005:127) afirma:  

 

Aí se coloca de modo premente o dilema da dissociação entre 
a identidade privada e pública, alma e persona, geralmente 
resultando na preservação, pelo silêncio, de uma dignidade 
sofrida [...]; mas também resvalando para o auto-sarcasmo 
para a revelação da face quixotesca do palhaço[...].  
 
 

Tornar pública a dor, mas esconder o pranto. Mais uma vez o 

paradoxo se apresenta. Assumir um personagem ajuda a separar duas 

necessidades tão intimamente ligadas. A máscara do palhaço preserva 

o rosto do artista e a lágrima comumente pintada na face de seu 

personagem revela uma dor genuinamente sentida pelo eu. Sujeito e 

palhaço, unidos em sua tristeza, por fim, tornam-se um em “Luz Negra” 

(Nelson e Amâncio Cardoso) quando num monólogo, o sujeito se 

revela no que tem de mais essencial: a solidão:  

                                                           
14 (Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) Mais uma vez / Venho a vocês / Pra confessar que nunca 
fui feliz / Sempre sorrindo /Eu vou fingindo / Pois afinal não sei o mal que fiz / Sou qual ave que não 
sabe chorar /Todos gostam de ouvir meu cantar / Com meu violão sempre colado / Ao meu peito tão 
amargurado / A minha vida é um livro aberto / Que conta histórias de um deserto /    Minha alegria / 
Que não tem fim / É a miragem que existe em mim. 
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Sempre só 
E a vida vai seguindo assim 
Não tenho quem tem dó de mim 
Estou chegando ao fim 

A luz negra de um destino cruel 
Ilumina um teatro sem cor 
Onde estou desempenhando o papel 
De palhaço do amor 

As relações de amor e de amizade trazem uma série de 

características semelhantes em Cartola e Nelson Cavaquinho. A 

análise das canções evidencia muitos pontos de contato quando o 

sujeito se dirige ao amigo e à mulher.   

O amigo também tem papel fundamental na poética de ambos. É 

com ele, geralmente, que o sujeito desabafa. É pra ele que dá 

conselhos. É a ele que pede ajuda quando está necessitado. O 

relacionamento sujeito-amigo, entretanto, não aparece representado no 

samba apenas na interlocução entre eu e tu: ele é, muitas vezes, o 

motivo da conversa. Não são raros nessa poética os sambas em que o 

sujeito fala de amizade. Neles, como acontece em toda a obra de 

Nelson e Cartola, costuma predominar uma ótica moral, segundo a 

qual o sujeito vai, aos poucos, definindo o que é ser amigo. 

É necessário definir o termo “amizade” na obra dos dois 

cancionistas. Em meu corpus, ele aparece três vezes nos sambas de 

Nelson15 (uma delas em “Devias ser condenada”, composta em 

parceria com Cartola) e oito nos de Cartola16. Em todas essas 

ocorrências, a palavra “amizade” é utilizada como sinônimo de amor 

homem-mulher, nunca como um relacionamento entre amigos. 

 Para falar da relação sujeito-amigos, nenhum dos dois 

cancionistas utiliza um termo específico. A palavra “amigo”, entretanto, 

                                                           
15 “Devias ser condenada” (Nelson Cavaquinho, Cartola), “Não te dói a consciência” (Nelson Augusto 
Garcez, Ary Monteiro), “Não faça vontade a ela”(Nelson, Rubens Campos, Henricão). 
16 “Divina Dama” (Cartola), “Não faz mal, amor” (Cartola), “Perdão, meu bem” (Cartola), “Perdoa” 
(Cartola), “Qual foi o mal que eu te fiz” (Cartola), “Tu vais ao samba” (Cartola), “Como é que eu posso” 
(Cartola), “Consideração” (Cartola, Heitor dos Prazeres) Para evitar repetição, desconsiderei “Devia ser 
condenada”.  
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é citada em nove sambas de Nelson17 e nove de Cartola18, dois dos 

quais - “Festa da Penha” e “A mesma história” – apresentam a palavra 

“amigo(s)” sem qualquer implicação poético-semântica para a canção. 

Neles, o amigo é apenas citado ou tem função acessória19.Nos demais 

sambas que analisei dos dois cancionistas, o amigo tem sempre uma 

função. 

Tal qual a mulher,  o amigo é um ser ambíguo nessa poética. 

Levando-se em conta a ótica moral e pedagógica subjacente em quase 

toda a obra dos dois cancionistas, o que se observa, na maioria dessas 

canções, é a predominância do bom amigo como mediador entre o 

sujeito e a mulher a quem o eu manda um recado: 

Vai, amigo 
E diga-lhe por favor 
Que não sei o que faço  
que já nem sei quem sou 
                                      (“Vai, amigo”, Cartola) 

 

 e do mau amigo como assunto.  

Os meus amigos não respeitam minha mágoa 
Eu sinto os meus olhos rasos d'água 
O meu sorriso vai e a saudade vem 
Eu não sou o primeiro a sofrer por alguém 

 (“Visita triste”, Nelson cavaquinho, Anatalício e Guilherme de Brito) 

 

                                                           
17 “Minha honestidade vale ouro”(Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito),  “Não faça vonade a 
ela”(Nelson, Rubens Campos, Henricão), “Nem todos são amigos”(Nelson Cavaquinho), “Notícia”(Nelson 
Cavaquinho e Wilson Canegal), “Quando eu me chamar saudade”(Nelson Cavaquinho e Guilherme de 
Brito), “Rei Vadio”(Nelson Cavaquinho e Joaquim), “Visita triste”(Nelson Cavaquinho, Anatalício, 
Guilherme de Brito), “Caridade”(Nelson Cavaquinho e Ermínio do Vale), “Dona Carola” (Nelson 
Cavaquinho, Walto Feitosa, Norival Bahia). 
18 “Festa da Penha” (Cartola, Asobert), “O que é feito de você”(Cartola), “Peito Vazio”(Cartola Elton 
Medeiros), “Tristeza” (Cartola) , “Vai, amigo” (Cartola), “A canção que chegou”(Cartola e Nuno Veloso), 
“A mesma estória”(Cartola e Roberto Nascimento), “Amor proibido”(Cartola), “Deixa pra lá” (Cartola). 
19 “Festa da Penha”:Uma camisa e um terno usado / Alguém me empresta / Hoje é domingo / E, eu 

preciso ir à festa / Não brincarei / Quero fazer uma oração / Pedir à santa padroeira proteção / Entre os 
amigos / Encontrarei algum que tenha / Hoje é domingo / E, eu preciso ir à Penha.  
 
“A mesma estória”: Quem me ve passar calado e triste / Não resiste / E vem me perguntar o que causou 
/ Esta transformação / Já estou cansado de contar aquela estória / Que é sempre a mesma estória / Que 
resume-se em desilusão / Preciso andar pra não pensar / No que passou e não chorar / Viver em paz e 
sepultar de vez 
A minha grande dor / Confiante despeço-me dos meus amigos / E da cidade / Só voltarei quando 
encontrar felicidade. 
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Eventualmente, o falso amigo acumula as duas funções nesses 

sambas, é interlocutor e assunto das canções, cujos temas costumam 

versar sobre o respeito, o fim da amizade, a falsidade, a traição, o 

abandono. O que se observa nos sambas que falam dos amigos é que 

muitas das características semânticas e estilísticas das canções 

dedicadas à mulher podem ser também observadas nos sambas que 

falam do relacionamento fraterno. 

Uma metáfora de Nelson  Cavaquinho sintetiza bem o conceito 

que a palavra “amigo” tem na obra dos dois cancionistas: “Sei que a 

maior herança que eu tenho na vida/ É meu coração/ amigo dos 

aflitos”.20 O papel e a importância do amigo são construídos por 

metáforas como essa,  que exaltam o valor do bom amigo e, 

alternativamente, condenam aqueles que não valorizam e respeitam o 

relacionamento fraterno. Assim como faz com os relacionamentos 

amorosos, é comum que o sujeito recorra a palavras que evocam o 

campo religioso para dar à amizade um status de sagrado: 

Meu coração é terra que ninguém passeia 
Tu és igual a quem traiu Jesus na Ceia 
Minha honestidade vale ouro 
Foi Deus quem me deu este tesouro 
 
Sou companheiro 
Não mereço ser trocado por dinheiro 
 (“Minha honestidade vale ouro”,  Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) 

 

 
Pode-se observar que também aqui o sujeito tem papel 

semelhante ao de Jesus. Seu amigo traidor pode ser comparado ao 

amigo traidor de Cristo, Judas. Para avaliar o valor da amizade, o 

sujeito  costuma recorrer às imagens do dinheiro e da riqueza. Outras 

                                                           
20 “Caridade” (Nelson cavaquinho , Guilherme de Brito). 
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vezes, essas imagens são utilizadas para exaltar o valor de um amigo, 

que pode valer nada, ou ser precioso como o ouro.  

A perspectiva religiosa também se manifesta nessa poética pelo 

tema do perdão, mais uma virtude cristã que torna o sujeito semelhante 

a Jesus. Num gesto de humildade e auto-sacrifício, o sujeito 

desempenha nessas canções o papel de provedor de perdão.  

Amigo como eu jamais encontrarás 
Só desejo que vivas em paz 
Com aquela que manchou meu nome 
Vingança, meu amigo, eu não quero vingança 
Os meus cabelos brancos 
Me obrigam a perdoar uma criança 
(“Notícia”, Nelson Cavaquinho, Alcides Caminha, Norival Bahia) 

 
 

 Também nas canções que falam dos amigos, o sujeito de Nelson 

usa uma linguagem povoada de imagens fortemente investidas de 

sentido, como em “Minha honestidade vale ouro”, na qual se pode 

encontrar a imagem do ouro e a oposição Jesus X Judas.  Outras 

vezes, ele lança mão de elementos da narrativa cancional e os investe 

de uma significação importante para narrar a história da canção, como 

o   cigarro, em “Notícia”. 

Em Cartola, a representação da amizade tende a ser feita de 

forma mais literal. O sujeito não costuma lançar mão de imagens para 

falar de seu amigo. Embora ele compartilhe dos conceitos morais e 

pedagógicos  que se encontram em Nelson Cavaquinho, em vez de se 

colocar em cena e evocar imagens para ampliar a significação de suas 

palavras, o sujeito de Cartola costuma se colocar em diálogo  ou narrar 

sua história para, a partir daí, estabelecer os parâmetros morais que 

considera adequados à amizade: 

 

 
Faço tudo pra evitar o mal 
Sou pelo mal perseguido 
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Só me faltava era essa 
Fui trair meu grande amigo 
 
Mas vou limpar a mente 
Sei que errei 
Errei inocente 

(“Amor proibido”, Cartola) 
 

O sujeito espera receber de seu/ sua interlocutor(a) respeito, 

lealdade e consideração. Julga-se no direito de exigir tais coisas e de 

repreender seu interlocutor quando não as recebe. Há, em todas essas 

canções, ensinamentos morais externados por meio de diálogos que 

participam de um discurso com características dramáticas ou 

narrativas. 
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3. O pranto e o legado do poeta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartola entrevistado pelo Fantástico: 
Perguntaram sobre a tristeza, porque ele é um 

compositor triste, e tal. Resposta: “Eu não sei o 
que significa essa palavra, eu nunca fui triste”. 

(Arnaldo Antunes, 40 escritos) 
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A busca da felicidade é um tópico frequente na poética do samba-

canção, materializada nos sambas de Cartola e Nelson Cavaquinho 

pela reiteração constante da tristeza do sujeito. Muitos sambas como 

“Miragem”, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, podem ser 

encontrados no repertório dos dois cancionistas: 

Mais uma vez 
Venho a vocês 
Pra confessar que nunca fui feliz 
Sempre sorrindo 
Eu vou fingindo 
Pois afinal não sei o mal que fiz 
Sou qual ave que não sabe chorar 
Todos gostam de ouvir meu cantar 
Com meu violão sempre colado 
Ao meu peito tão amargurado 
 
A minha vida é um livro aberto  
Que conta histórias de um deserto 
Minha alegria 
Que não tem fim 
É a miragem que existe em mim 

 

Alguns temas habituais na poética de Cartola e Nelson 

Cavaquinho podem ser observados em “Miragem”: o primeiro deles é a 

exposição pública da dor. O sujeito revela seu sofrimento aos 

interlocutores, concretizando o que Matos (1981:131) chama de “um 

lirismo confessional, geralmente pessimista e melancólico”.  

Há resignação na confissão da tristeza. Mas o canto é também a 

forma encontrada pelo sujeito lírico para aliviar sua dor. A expressão do 

sentimento pelo canto gera uma ambivalência: o samba pode ser 

associado à felicidade, aos batuques, à dança; mas, torna-se também 

veículo para falar de sofrimento. 

 João Nogueira e Paulo César Pinheiro descrevem a importância 

do canto para os sambistas e para  a cultura afro-brasileira em “Minha 

missão”21. E iniciam seu samba justamente por sua função catártica: 

  

                                                           
21 PINHEIRO, Paulo César; NOGUEIRA, João. Minha missão. In: Clara Nunes. EMI-Odeon. 1981. 
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Quando eu canto 
É para aliviar meu pranto 
E o pranto de quem já 
Tanto sofreu 

O mesmo acontece em muitos sambas de Cartola e Nelson 

Cavaquinho. O que diferencia o poeta dos outros é sua habilidade para 

transformar dor em canto. “Minha missão” prossegue:  

Do poder da criação 
Sou continuação 
E quero agradecer 
Foi ouvida minha súplica 
Mensageiro sou da música 
 

O ofício do cancionista, criar canções,  dá a alguns sujeitos 

nesses sambas um status quase divino. O “rei vadio”22 do samba tem 

na sua habilidade criadora a sua realeza. Sua missão é sorrir e divertir 

seus interlocutores, mesmo que para isso tenha de abafar dentro de si 

a tristeza. Há nesses sambas uma ambivalência que coloca alegria e 

tristeza lado a lado. “Minha missão” prossegue: 

Quando eu canto, a morte me percorre 
E eu solto um canto da garganta 
Que a cigarra quando canta morre 
E a madeira quando morre canta! 

O sujeito, ao confessar publicamente seu sofrimento,  traz uma 

contradição para o samba: cantar a dor X esconder o pranto. É o que 

se observa não só  em “Miragem”, mas em muitos outros sambas de 

Cartola e Nelson Cavaquinho: 

Quem me vê sorrindo pensa que estou alegre 
O meu sorriso é por consolação 
Porque sei conter para ninguém ver 
O pranto do meu coração 

(“Quem me vê sorrindo”, Cartola e Carlos Cachaça) 

 
 O sujeito  tenta convencer seu interlocutor de seu sofrimento, 

trazendo para sua confissão o estatuto da verdade. Por outro lado, 

parece criar também uma persona que esconde a dor: 

                                                           
22 Samba de Nelson cavaquinho e Joaquim. 
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As lágrimas que rolam em meu rosto 
Não sabem dizer qual é o meu desgosto 
(“Minha fama”, Nelson Cavaquinho e Magno de Oliveira) 

 

 

 O discurso dialógico e o endereçamento nos sambas 

estabelecem uma rede de compartilhamento da dor. Por outro lado, 

parece também haver a valorização do isolamento, na contramão da 

inserção social que se estabelece ao longo de toda essa poética. E o 

isolamento, muitas vezes, acontece mesmo dentro do eu-lírico, como 

se vê nos versos citados de “Minha fama”.  Falar da dor já é socializá-

la. Esconder o pranto parece apenas um uso retórico da linguagem 

para reforçar a ideia de sofrimento que permeia muitas dessas 

canções, valorizando-a e intensificando-a. 

Além disso, o sofrimento é representado nesses sambas como 

consolo e ensinamento. “Finjo-me alegre/ pro meu pranto ninguém ver”. 

Ninguém vê, mas todos sabem. Fingidor, o sujeito se vangloria de ter 

na dor sua sabedoria. “Feliz aquele que sabe sofrer” (“Rugas”, Nelson 

Cavaquinho, Augusto Garcez e Ary Monteiro). 

A temática da tristeza como inspiração para compor também pode 

ser verificada em “Miragem”. Vinícius de Moraes e Baden Powel 

escreveram que para se fazer um samba com beleza é preciso um 

bocado de tristeza23. A dor, ao mesmo tempo que evidencia sofrimento, 

traz para o sujeito inspiração. 

Por outro lado, há também sambas em que o sujeito se declara 

feliz, ou tem a possibilidade concreta de tornar-se alegre num futuro 

próximo. Essa temática é bem menos frequente nas canções de 

Nelson Cavaquinho do que nas de Cartola. Segue um exemplo em 

Nelson: 

  

Graças a Deus minha vida mudou 
Quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou 
Contigo aprendi a sorrir 
Escondeste o pranto de quem sofreu tanto 
 

                                                           
23 MORAES, Vinícius; POWEL, Baden. Samba da bênção.In: Vinícius de Moraes. Elenco, 1967. 
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Organizaste uma festa em mim 
É por isso que eu canto assim 
La lalalalalaiá .. 

(“Minha festa”, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) 
 

Mais um exemplo, dessa vez  na obra de Cartola: 

Amanhã, 
A tristeza vai transformar-se em alegria, 
E o sol vai brilhar no céu de um novo dia, 
Vamos sair pelas ruas, pelas ruas da cidade, 
Peito aberto, 
Cara ao sol da felicidade. 

(“A cor da esperança”, Cartola e Roberto Nascimento) 
 

Todavia, canções como essas representam apenas uma pequena 

fração do meu corpus, profundamente marcado pelo sofrimento e pela 

tristeza. 
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3.1 O princípio da busca do prazer, o princípio da realidade e a ordem 

social 

 

A representação poética da tristeza na obra de Cartola e Nelson 

Cavaquinho também pode ser analisada com base em princípios 

psicanalíticos. Em seu ensaio “Mal-estar na civilização”, Freud (1974) 

deseja investigar um “sentimento oceânico”. Essa expressão, segundo 

o autor, teria sido utilizada por um de seus amigos e estaria ligada à 

necessidade humana de exercer sua religiosidade para poder 

encontrar conforto e segurança em um ser superior (Freud, 1974:14). 

 Freud levanta uma série de hipóteses para tentar explicar esse 

anseio do homem por algo maior que si que possa proporcionar 

promessa de felicidade e plenitude, ainda que só no pós vida. Uma 

delas é a de que o homem recorre à religião para amenizar sua 

tristeza. Para estruturar suas hipóteses, o autor utiliza alguns 

conceitos, dos quais destaco dois: o princípio da busca do prazer e o 

princípio da realidade.  

De acordo com a psicanálise, o ser humano vive submetido a 

tensões, que são responsáveis por incômodos, mal-estares e 

sofrimento. O prazer é a redução dessas tensões, que gera a sensação 

de felicidade e dá propósito à vida humana.  

Por outro lado, a obtenção de prazer costuma ser frustrada por 

uma série mecanismos de coerção social. Muitas de suas fontes são 

tornadas tabus e/ou consideradas inconvenientes por regras às quais o 

homem “normal” – aquele que vive dentro das normas - deve se 

submeter. É aí que entra o conceito de princípio da realidade, que 

domina o desenvolvimento humano e se opõe ao princípio do prazer, 

reduzindo a sensação de felicidade.  

A felicidade freudiana compreende duas metas: a primeira, 

denominada positiva, se caracteriza pela ausência de infelicidade, isto 

é, a inexistência de sofrimento ou desprazer. Na poética de Cartola, a 

meta positiva da felicidade pode ser encontrada em “Alvorada”. Embora 

a palavra “felicidade” não esteja expressa na canção, tal sentimento 
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subjaz toda a letra, na qual o sujeito enfatiza a ausência de tristeza e 

sofrimento, que lhe garante uma vida amena e sem dissabores. 

Alvorada lá no morro 
Que beleza 
Ninguém chora 
Não há tristeza 
Ninguém sente dissabor 
O sol colorindo é tão lindo 
É tão lindo 
E a natureza sorrindo 
Tingindo, tingindo 

A alvorada... 24 

Já a segunda meta de felicidade, a negativa, é mais frequente nos 

sambas de Cartola e Nelson Cavaquinho e se configura pela 

necessidade constante de se experimentar intensos sentimentos de 

prazer. Contudo, ela tende a ser apresentada por um viés inverso: o 

sujeito lírico de ambos os cancionistas costuma se declarar tomado por 

uma tristeza profunda, geralmente causada por dores, arrependimentos 

ou perdas. Essa tristeza ganha corpo pela ausência de momentos 

intensos de felicidade, o que faz com que a disjunção, característica da 

passionalização da linguagem cancional, esteja explicitada nessas 

canções, nas quais se pode sempre perceber uma ruptura. Tatit 

(1996:23) afirma que a passionalização cancional 

Sugere, antes, uma vivência introspectiva de seu estado. Daqui 
nasce a paixão que, em geral, já vem relatada na narrativa do 
texto. Por isso, a passionalização melódica é um campo sonoro 
propício às tensões ocasionadas pela desunião amorosa ou 
pelo sentimento de falta de um objeto de desejo. 

 

Essas características podem ser observadas em diversas canções 

de Cartola e Nelson Cavaquinho que tematizam o sentimento amoroso 

nas quais o insucesso e a separação são frequentes. 

Em sua investigação da tristeza, Freud afirma que ela provém 

essencialmente de três causas: o poder superior da natureza; a 

fragilidade do corpo humano e a inadequação das regras que procuram 

                                                           
24 (Cartola, Carlos Cachaça e Hermínio Bello de Carvalho). Retomarei a análise dessa canção quando 
analisar o papel da natureza na poética de Cartola e  Nelson. 
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ajustar os relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no 

Estado e na sociedade (Freud, 1974:14). 

A natureza, na poética de Cartola e Nelson Cavaquinho, não 

costuma ser fonte de tristeza, tendo papel fundamental na construção 

imagética que enriquece a obra de ambos. Os relacionamentos sociais 

e afetivos entre o sujeito e a mulher e entre o sujeito e seus amigos já 

foram analisados no capítulo 2. Já o envelhecimento está contemplado, 

ainda que em proporções diferentes, na obra dos dois cancionistas, e 

será analisado mais adiante.  
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3.2 “O inverno do meu tempo”: a imagística da natureza 

 

 A natureza, para Freud, causa tristeza devido à impossibilidade 

humana de dominá-la completamente. Contudo, os elementos 

naturais não costumam configurar, em si, motivo de tristeza para o 

sujeito nas canções que compõem meu corpus. 

Na poética analisada, a natureza comumente desempenha função 

metafórica. O sujeito lança mão de vocábulos e expressões aos quais 

se possa atribuir mais de um significado, na tentativa de traduzir sua 

subjetividade em palavras:  

Disse que plantou amor perfeito 
Em meu jardim 
Sei que me enganou 
Mas fui feliz assim 

(“Amor Perfeito”, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito). 

 
O plantio e as palavras ligadas à flora são invocados com 

frequência nos sambas de Cartola e Nelson, que costumam utilizar tais 

elementos para ampliar as possibilidades de significação de suas 

canções. A expressão “amor perfeito”, por exemplo, admite duas 

interpretações: pode ser uma espécie de flor25, ou um relacionamento 

amoroso sem defeitos. A ambiguidade em “Amor perfeito” é desfeita 

logo em seguida: os versos “Sei que me enganou/ Mas fui feliz assim”  

deixam claro para o ouvinte que não se está falando de flores. 

Nelson Cavaquinho cantou que "os versos em Mangueira são 

modestos, mas há sempre força de expressão".26 Como a maioria das 

palavras utilizadas nos sambas dos dois cancionistas é simples e há 

poucas inversões sintáticas, os compositores costumam lançar mão de 

belas imagens para emocionar seus ouvintes.  Algumas das imagens 

mais expressivas na poética de Cartola e Nelson Cavaquinho são as 

que lançam mão de elementos naturais.  

As figuras de linguagem mais utilizadas para construir imagens 

poéticas são a prosopopeia e a metáfora. A hipérbole, por outro lado, 

também é muito comum - principalmente nos sambas que falam dos 

                                                           
25 Também conhecida como viola tricolor. 
26 “Sempre mangueira” (Nelson Cavaquinho e Geraldo Queiroz). 
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relacionamentos amorosos - pois favorece a dicção mais derramada e 

exagerada, característica das canções passionais. Tanto Cartola 

quanto Nelson costumam atribuir a animais e plantas características 

próprias de seres animados:   

 
Queixo-me às rosas 
Mas que bobagem 
As rosas não falam 
Simplesmente as rosas exalam 
O perfume que roubam de ti, ai 

("As rosas não falam", Cartola) 

 
 

O jogo prosopopeia x literalidade que o sujeito estabelece na 

estrofe de “As rosas não falam” confere às imagens poéticas nela 

criadas riqueza semântica e literária. Inicialmente, ele recorre à 

prosopopeia para dar às rosas o papel de suas confidentes. A 

interlocução estabelecida entre o sujeito e as rosas, encontrada em 

“Queixo-me às rosas”, é suspensa logo em seguida, quando o sujeito 

profere os versos “Mas que bobagem / as rosas não falam”, 

ressignificando o efeito imagético criado no verso anterior e trazendo a 

ambivalência literal-metafórico para a canção.  

Em seguida, o sujeito retoma a dicotomia animado/inanimado, 

quando afirma “Simplesmente as rosas exalam / o perfume que roubam 

de ti”. A interlocução sujeito-rosas dá lugar a outra, sujeito-mulher 

amada, e a relação que ele estabelece entre elas confere às rosas 

duas características principais: inferioridade e limitação.  

Diante da constatação de que as rosas não lhe podem sequer 

trazer consolo, o sujeito, em tom derramado, suspira. Seu “ai” é 

seguido de um apelo à amada, feito na estrofe seguinte, para que 

venha ver a tristeza do sujeito e, caso se comova, fique com ele27.  

A metáfora e a personificação não são usadas apenas para 

exaltar as qualidades do interlocutor do sujeito. Elas também são 

usadas para atribuir a pessoas e coisas características negativas, 

como fez Nelson Cavaquinho, ao chamar sua ex-mulher ambiciosa de 

                                                           
27 Devias vir/ Para ver os meus olhos tristonhos/ E quem sabe sonhavas meus sonhos/ Por fim. 
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"garça vadia", por trocar o "lago sereno" do matrimônio pelo "lodaçal" 

da orgia. 

 

És uma garça vadia 
Voando na orgia, sem direção 
[..] 
Fugida de um ninho pequeno 
De um lago sereno 
Que foi todo teu 
Mergulha nesse lodaçal 
Procurando no mal 
O que o bem não te deu 

("Garça", Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito). 
 

Mais uma vez, as imagens associadas à natureza são usadas 

metaforicamente para que o sujeito possa ressignificar seu interlocutor. 

A diferença, aqui, é que, em vez de imagens idílicas, os elementos 

naturais evocam outras mais prosaicas. A imagem da garça criada por 

Cavaquinho é uma alegoria eficaz para representar uma mulher ingrata 

que, depois de desfrutar da beleza do matrimônio, optou pela imundície 

da boemia. 

Mesmo quando usam palavras simples, os dois cancionistas 

conseguem elaborar, com elementos relacionados à natureza, imagens 

cheias de significados. Tais imagens, além de servirem de referência 

para pessoas e coisas, também são utilizadas para associar à natureza 

dois grandes veios temáticos: ela configura a passagem do tempo,  

tema muito comum em Nelson, e por vezes presente em Cartola;  ou a 

promessa de felicidade, motivo mais comum em Cartola do que em 

Nelson. 

Em Cartola a natureza funciona como um remédio contra a 

tristeza do sujeito e/ou da comunidade onde ele vive: 

  

Alvorada lá no morro 
Que beleza 
Ninguém chora 
Não há tristeza 
Ninguém sente dissabor 
 
O sol colorindo é tão lindo 
É tão lindo 
E a natureza sorrindo 
Tingindo, tingindo 



 

74 
 

A alvorada... 
(“Alvorada” , Cartola, Carlos Cachaça e Hermínio B. de Carvalho) 

 

As imagens produzidas pelo cancionista trazem, por vezes, 

associações como sol-felicidade e tempestade-tristeza. Como a alegria 

é o que se espera ou se exalta nessas canções (“Que beleza/ Ninguém 

chora/ Não há tristeza”), a natureza chama a atenção pelo que ela tem 

de solar e a luz torna-se um elemento primordial para dar significado à 

vida (“O sol colorindo é tão lindo/ é tão lindo”).  

Munido de uma visão mais otimista, o sujeito das canções de 

Cartola costuma criar imagens em que a natureza tem o poder de 

ajudá-lo – e também os membros de sua comunidade- a vencer a 

tristeza da vida. Há na obra do cancionista diversas metáforas para 

enaltecer o poder regenerador da natureza: contemplar sua beleza é 

um remédio que fortalece a esperança. Além disso, seus ciclos 

costumam ser utilizados para ilustrar o desejo do sujeito de renovação:  

 

Finda a tempestade 
O sol nascerá 
Finda esta saudade 
Hei de ter outro alguém para amar 

(“O sol nascerá”, Cartola, Elton Medeiros) 
 

Como na citação acima, frequentemente a natureza, na poética 

dos dois cancionistas, funciona como uma metáfora para assinalar a 

passagem do tempo. As estações do ano costumam definir o 

transcurso dos dias nos sambas de Cartola: em “As rosas não falam”28, 

o término do verão faz o coração do sujeito bater com esperanças; em 

“Inverno do meu tempo” 29, o sujeito faz uma analogia entre o inverno e 

a velhice; em “Autonomia”30, ele associa a primavera a um período em 

que os amantes terão de se afastar temporariamente.  

Em Nelson Cavaquinho, árvores, flores, folhas e frutos costumam 

lembrar ao sujeito a passagem do tempo. Nos sambas em que isso 

acontece, os ciclos da vida dos homens e das plantas parecem seguir 

em paralelo:  

                                                           
28 Bate outra vez /com esperanças o meu coração/ pois já vai terminando o verão/ enfim. 
29 Surge a alvorada/ Folhas a voar/ E o inverno do meu tempo / Começa a brotar, a minar. 
30 É impossível nesta primavera/ Eu sei/ Impossível, pois longe estarei. 
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Quando eu piso em folhas secas 
Caídas de uma mangueira 
Penso na minha escola 
E nos poetas da minha estação primeira 

Não sei quantas vezes 
Subi o morro cantando 
Sempre o sol me queimando 
E assim vou me acabando. 
(“Folhas secas”, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) 

 
Palavras como “secar”, “murchar”, “cair”, “morrer”, “envelhecer”, 

“se acabar” pertencem todas ao mesmo grupo semântico nessa 

poética.  As folhas secas são uma metonímia para os homens 

envelhecidos, em especial para o sujeito, que se ressente da 

passagem do tempo.  

A natureza ganha nova função: em vez de fonte de esperança ou 

remédio para o sofrimento, ela é mensageira. Em alguns sambas, o 

efeito traumático da velhice sobre o eu-lírico é tão forte que se instaura 

uma pseudo-interlocução – ou, antes, uma interlocução imaginária - 

entre sujeito e natureza. O que chama atenção nesses casos é que a 

relação animado – inanimado  é passível de se inverter e a transmissão 

da mensagem pode ser feita pelo elemento inanimado da conversa: 

não é o sujeito que fala com as flores, são elas que, quase falando, 

lembram-no de sua velhice:  

 
Quando eu passo 
Perto das flores  
Quase elas dizem assim: 
Vai que amanhã enfeitaremos o seu fim 

(“ Eu e as flores” Nelson e Jair do Cavaquinho) 
 

A mensagem extrapola o contato físico e parece alçar novo 

patamar à medida que seu portador se aproxima do domínio da 

linguagem: as flores, embora não falem, conseguem passar sua 

mensagem. 

Outra característica bastante importante da obra dos dois 

cancionistas é a composição de canções relacionadas à Mangueira. 

Nelas, constróem-se redes metafóricas ligadas à imagem-matriz da 

árvore que são constantemente relacionadas ao nome da escola de 

samba, como se vê em “Folhas secas”: 
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Quando piso em folhas secas 
Caídas de uma mangueira 
Penso na minha escola 
E nos poetas da minha estação primeira 
 
 

Há também canções em que os tropos ligados à natureza são 

utilizados para enaltecer a beleza do morro de Mangueira. 

Quer como mensageira, remédio, ou alegoria, a natureza é parte 

importante da obra de Cartola e Nelson Cavaquinho, pois através dela 

se constrói boa parte da riqueza imagética da obra dos dois 

cancionistas. 
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  3.3 A velhice e a morte 

 

O tema do envelhecimento é frequente na obra de Nelson 

Cavaquinho e eventual na de Cartola. Nas canções com essa temática, 

nota-se a prevalência de uma perspectiva negativa da velhice em 

Nelson Cavaquinho: 

Sei que estou 
No último degrau da vida, meu amor 
Já estou envelhecido, acabado 
Por isso muito eu tenho chorado 
Eu não posso esquecer o meu passado 
 
Foram-se meus vinte anos de idade 
Já vai muito longe a minha mocidade 
Sinto uma lágrima rolar sobre meu rosto 
É tão grande o meu desgosto 
(“Degraus da vida”, Nelson Cavaquinho, César Brasil e Antônio Braga) 

 
Envelhecer parece ser pesado para o sujeito. O tempo avança 

inexoravelmente e o último degrau da escada da vida tem a função de 

lembrá-lo de que o dele está acabando. 

 Em canções que falam da velhice, o transcurso temporal não 

costuma ser representado de forma literal, mas através de imagens 

poéticas: a subida da escada, as folhas secas, o inverno, as flores que 

adornam enterros.  

Criam-se redes metafóricas que vão ampliando os sentidos de 

cada imagem. Os degraus trazem a ideia de progressão do tempo e, 

associados à palavra “último”, servem também como metáfora para a 

extrema velhice. Aqui  ocorrem  três expressões com o mesmo sentido: 

“o último degrau da vida”,  “envelhecido” e “acabado”. O primeiro e o 

terceiro termos têm função metafórica; o segundo, literal. A 

justaposição dos três termos transpõe a ideia de progressão do tempo 

dentro do texto do samba, reforçando a imagem da escada. Essa 

progressão também é indicada formalmente na canção através da 

repetição do verbo “estou”.   

 Uma vez estabelecida a imagem da velhice, o sujeito liga-a ao 

choro e à melancolia. Assim, nos diálogos cancionais, ele vai 

edificando seu discurso e sua mensagem. (Matos 2011: 125): 
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(...) toda discussão moral está em busca da verdade, de 
afirmar a verdade, e para isso procura uma retórica eficaz. 
Procura a palavra forte, a imagem de justo efeito.  
 

A percepção da passagem do tempo também repercute 

diretamente na construção da imagem que o sujeito faz de si: 

geralmente dura, por vezes, cruel. Com isso, imagens como as do 

último degrau e da folha seca, reforçadas por palavras como “acabar”, 

“murchar”, “secar” e “queimar”, têm também a função de revelar a 

impressão que o sujeito tem de si mesmo. 

O que não se costuma dizer, entretanto, nas canções de Nelson, 

é a palavra “morte”. Como um espectro que assombra o sujeito, ela 

está sempre à espreita, mas o eu parece não querer invocá-la, prefere 

utilizar eufemismos para representar sua ideia. O máximo que ele se 

permite, e em apenas três de suas canções, é usar a palavra “morrer”: 

Sei que amanhã 
Quando eu morrer 
Os meus amigos vão dizer 
Que eu tinha um bom coração 
Alguns até hão de chorar 
E querer me homenagear 
Fazendo de ouro um violão 
 
Mas depois que o tempo passar 
Sei que ninguém vai se lembrar 
Que eu fui embora 
Por isso é que eu penso assim 
Se alguém quiser fazer por mim 
Que faça agora.31 
(“Quando eu me chamar saudade”, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) 

A representação da morte em “Quando eu me chamar saudade” 

traz uma diferença em relação à maioria das outras canções com tema 

semelhante compostas por Nelson: a ideia de que se pode viver, 

mesmo após a morte, nas lembranças deixadas (“Alguns amigos vão 

dizer/ que eu tinha um bom coração”). O tema da imortalidade do 

poeta, conquistada através da lembrança dos que ficam, embora muito 

comum no samba, é pouco explorado por Nelson Cavaquinho. A ideia 
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dessa extensão da vida na memória dos admiradores não costuma 

servir de consolo para o sujeito, que prefere “as flores em vida” às 

homenagens póstumas:  

Me dê as flores em vida 
O carinho, a mão amiga, 
Para aliviar meus ais. 
Depois que eu me chamar saudade 
Não preciso de vaidade 
Quero preces e nada mais 

Há um prolongamento da vida através da lembrança e da 

homenagem dos amigos, o que dá ao sujeito-poeta uma esperança de 

futuro que aparece ao longo de toda a canção (“amanhã”, “vão dizer”, 

“hão de chorar”, “vai se lembrar”). Esse futuro, contudo, é temporário, 

pois a permanência do sujeito na memória dos amigos é fugaz, até que 

o esquecimento o mate definitivamente. 

Assim, o sujeito corrobora as ideias de herança e tradição, 

bastante importantes no samba. O anel deixado ao sambista mais novo 

e o respeito ao mestre que passa o bastão são imagens que povoam o 

imaginário e o discurso do samba, exaltando nele a ideia de tradição. 

Trotta (2011:210) afirma: 

A tradição pode ser entendida como uma “reinterpretação de 
mensagens ancestrais”, ou seja, a utilização, no presente, de 
práticas e elementos estabelecidos no passado, caracterizando 
uma “comunicação intertemporal”. Musicalmente essa 
interpelação do passado perante o presente aparece por meio 
de elementos musicais utilizados em obras de autores do 
passado, reforçados por sua recorrência em novos sambas e 
atualizados em cada momento da experiência musical em torno 
do gênero. 

O violão de ouro feito em homenagem ao sujeito mostra que seus 

passos devem ser seguidos, que sua memória deve permanecer para 

as gerações posteriores. Os sambistas mais novos, como na citação de 

Trotta, visitarão suas raízes ao atualizarem as obras de cancionistas 

tradicionais, como o sujeito. Assim, o eu revive na memória dos que 

ficaram cada vez que se fala sobre ele, cada vez que se vê seu violão 

de ouro, cada vez que se canta uma de suas canções.  
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As imagens do violão e do ouro são bastante significativas nessa 

poética: o violão, mencionado inúmeras vezes ao longo das canções 

de Cartola e Nelson Cavaquinho, costuma personificar um 

companheiro e confidente do sujeito-cancionista. Já o ouro é 

frequentemente associado a elementos valiosos. 

 A homenagem prestada pelos amigos com um violão de ouro fala 

muito do valor que o cancionista dá ao seu ofício: criador de canções, 

propagador de alegrias. O eufemismo “chamar[-se] saudade”,  embora 

suavize a trágica imagem da morte e altere sua  percepção  por parte 

do sujeito, não é suficiente para eliminar sua tristeza nessas canções: 

Quando eu morrer, deixarei minha fama 
Deixarei no mundo quem me ama 
As lágrimas que rolam em meu rosto 
Não sabem dizer qual é o meu desgosto 

(“Minha fama”, Nelson Cavaquinho e Magno de Oliveira) 

 

A terceira canção, na obra de Nelson Cavaquinho, em que 

aparece a palavra “morrer” é “Pranto do poeta” (Nelson Cavaquinho e 

Guilherme de Brito), interpretada junto com Cartola em LP que recebe 

o mesmo nome.  

Na obra de Cartola, morre o amor, morre-se por falta de amor e 

morre-se de amor; morre-se de saudade e as tardes não acabam, 

morrem também. A imagem da morte está representada em suas 

canções das mais diversas formas: literal e figurativamente.Ela 

geralmente representa o fim, em toda a riqueza semântica que ele 

pode trazer, inclusive a ideia de um recomeço. 

O samba “Pranto do poeta” traz a morte no que ela tem de mais 

literal, mas associa a ela uma visão bastante tradicional que remonta à 

ancestralidade africana. A morte não causa desgosto no sujeito, mas 

tranquilidade. O samba começa: 

Em Mangueira 
Quando morre 
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Um poeta 
Todos choram 

A primeira característica marcante dessa estrofe é a delimitação 

geográfica. Fala-se de Mangueira, ao mesmo tempo, o morro e a 

escola de samba, ambos de forte apelo à tradição. Matos (2011:13) 

afirma:  

A marca logística e topográfica vai ser fundamental na 
constituição do discurso sobre o samba e no sentido que será 
atribuído às escolas. Ela embute a metáfora da “raiz”, 
indicando a importância do pertencimento a um território e a 
constituição de um campo singularizado de cultura e poder que 
confere à comunidade do samba traços de nobreza e distinção. 

A delimitação geográfica em “Pranto do poeta” traz a metáfora da 

raiz apontada por Matos: filiado a um reduto de bambas, Mangueira, o 

sujeito ressalta o valor dado aos poetas nessa comunidade. A canção 

prossegue: 

Vivo tranquilo em Mangueira porque 
Sei que alguém há de chorar quando eu morrer 

  

Esses dois versos deixam clara para o ouvinte a função do eu 

nessa comunidade: ele é um dos poetas de Mangueira, cuja morte é 

motivo de choro entre os membros da comunidade. O sujeito 

prossegue, fazendo uma observação que frustra o senso comum, e 

traz um pouco do influxo cultural afro-brasileiro para o luto em 

Mangueira: 

 

Mas o pranto em Mangueira 
É tão diferente 
É um pranto sem lenço 
Que alegra a gente 

Retomo aqui a epígrafe desta dissertação: “Quando África chora, 

África dança”. A morte em alguns povos africanos( assim como em 

muitos povos indígenas das Américas) é motivo de cantos e danças 

para homenagear quem se foi. No mundo tradicional do samba carioca 



 

82 
 

essa homenagem acontece numa celebração conhecida como 

“gurufim”, 32 herança dos escravos bantos. A palavra seria uma 

corruptela de “golfinho”. Ao morrer o gurufim volta para o mar; seus 

familiares e amigos devem fazer uma festa para que o defunto chegue 

feliz ao céu. A perspectiva parece se inverter em relação ao que se tem 

por padrão na cultura ocidental: em vez de se chorar por não ter mais o 

falecido por perto, comemora-se o prazer de se ter convivido com ele.  

Na Mangueira de “Pranto do poeta”, beber, dançar e cantar são 

homenagens que mostram o quanto quem se foi é importante para 

quem fica. O desgosto, tão presente nas demais canções de Nelson 

Cavaquinho analisadas, dá lugar à tranquilidade, que é subjacente à 

tênue transição viver-morrer (“Vivo tranquilo em Mangueira porque / Sei 

que alguém há de chorar quando eu morrer”).  

Diante da mortalidade inegável, o sujeito tem a tranquilidade de 

saber que será lembrado e celebrado como poeta de Mangueira: 

Hei de ter um alguém pra chorar por mim 
Através de um pandeiro ou de um tamborim 

  

                                                           
32 Para maiores detalhes sobre gurufim, cf. o artigo de Marcelo Monteiro “Chorar pra quê?” 
http://www.favelatemmemoria.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=13&tpl=printervie
w&sid=7 Acesso em 11/01/2014. 
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3.4 O pecador, o poeta e a redenção pela poesia 

 

O estudo da velhice e da morte na poética de Cartola e Nelson 

tem no eu seu ponto de partida, mas se expande para além dele. 

Muitas das canções com essa temática costumam falar também a uma 

comunidade, não se tratando, necessariamente, de um tu, um 

destinatário pessoal, mas de um nós, membros de uma coletividade da 

qual o sujeito também participa. Nessas canções, o que se nota 

frequentemente é a existência do outro antropológico, do qual falei 

anteriormente. 

O envelhecimento, para o sujeito, costuma ser marcado por 

perdas: da juventude, do vigor, da vontade de viver, ou mesmo da 

mulher amada, o que faz com que muitos sambas dessa temática 

apresentem traços de passionalização, como os levantados por Tatit:  

Quando eu estava na flor da idade 
Sei que me tinhas amizade 
Sempre sorrias para mim 
Sinto saudades 
Daqueles beijos de outrora 
(“Não te dói a consciência”, Nelson Cavaquinho, Augusto Garcez e Ary Monteiro) 

 

O diálogo cancional se estabelece entre o sujeito e sua 

companheira. O elemento que provoca disjunção, nesse caso, é a 

velhice do eu, motivo que pode levar sua amada a querer a separação. 

O tópico da “mocidade” e suas variantes metafóricas, como “flor da 

idade”, aparecem em muitos sambas de Cartola e Nelson, evocando 

geralmente os momentos felizes do passado para os quais o sujeito 

não pode mais voltar.  

A velhice costuma ser representada por meio de metáforas e 

metonímias (“as folhas secas”, “o inverno do meu tempo”); asserções 

que remetem a um passado remoto (“Quando eu estava na flor da 

idade”); ou expressões depreciativas que o sujeito opõe às categorias 

anteriormente citadas (“Zombar por eu ter / Perdido a mocidade”).  

Com isso, cria-se a categoria “não jovem” - que compreende termos 

como “acabado” e “envelhecido” - costumeiramente associada a 

motivos de escárnio e humilhação. 



 

84 
 

Pra tentar reverter o quadro desfavorável que a velhice apresenta, 

o sujeito costuma enunciar suas qualidades morais e afetivas, que para 

ele são as que realmente importam: 

 

Eu faço tudo 
Para não te ver contrariada 
Sempre soube te prezar 
Oh, minha doce amada 
 

 Também é comum que ele apele para os valores éticos e morais 

de seu interlocutor. Em todos esses casos, há a utilização da função 

conativa da linguagem, materializada através de elementos como o uso 

de vocativos, verbos no imperativo e focalização no interlocutor. Há, 

além disso, a presença frequente de perguntas direcionadas ao outro: 

  

Não te dói a consciência 
De eu ser sacrificado? 
Será que tens coragem 
De me deixar abandonado? 

 
 

Na tentativa de influenciar e convencer o outro, essas canções 

costumam trazer uma lição de moral dada pelo sujeito a seu 

interlocutor. Outra característica que chama a atenção é a forte 

presença da culpa cristã, com grande recorrência de canções que 

versem sobre o arrependimento do sujeito pelos seus erros do 

passado.  

Todavia, esse arrependimento se dá de forma ambígua: parece 

que, ao se aproximar da morte, o sujeito, num movimento contraditório 

- que o faz oscilar entre saudosismo e redenção - pede perdão ao 

divino, e, ao mesmo tempo, diz que sente saudades dos tempos de 

outrora: 

 

Meu pecado foi querer na minha mocidade 
Amar muitas mulheres 
O tempo já passou 
Eu sinto saudade33 
  

                                                           
33 “O meu pecado”, escrita por Nelson, em parceria com Zé Ketti, mas registrada apenas em nome 
deste. 
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Na estrofe seguinte, o sujeito adiciona à sua lista de pecados 

passar noites em serestas e beber pela cidade. Há um jogo de forças 

na canção que opõe a virtude ao pecado. E a vida boêmia está 

claramente associada à última categoria. A canção prossegue: 

 

Nem com dinheiro as mulheres 
Já não me desejam mais 
Ah, se eu pudesse 
Voltaria ao meu tempo de rapaz 
 

 

O sujeito fala de si, fala da mocidade, mas não desfaz a 

ambiguidade que a associação entre “Eu sinto saudade” e “Ah, se eu 

soubesse/ voltaria ao meu tempo de rapaz” instauram no discurso 

cancional, deixando a dualidade pecado x prazer no ar.  

Esse jogo de forças vai se repetindo ao longo de toda a obra de 

Nelson, na qual o passar do tempo traz consigo uma ambivalência: o 

reconhecimento de que pecou e a saudade do pecado. A linguagem da 

canção é marcada pela sobriedade. As escolhas vocabulares e 

sintáticas são simples. Na primeira estrofe, não há excessos; há a 

contenção da linguagem. Na última estrofe, a economia dá lugar à 

repetição de ideias negativas: “Nem com dinheiro as mulheres/ Já não 

me desejam mais”. A ideia de rejeição ganha força com a reiteração 

constante dessas conjunções e advérbios, que intensificam seu valor. 

Resta, contudo, um elemento que ressalta o sofrimento pelo qual o 

sujeito passa nesse samba: a interjeição “Ah”, um suspiro que pode 

indicar saudade e/ou arrependimento. Além disso, a canção alterna 

momentos de passionalização com outros em que prevalece a 

tematização do discurso cancional.   

 “Rei Vadio” (Nelson e Joaquim) também fala dessa oscilação 

entre as dores e as delícias do passado: 

Consolei 
Meu peito tão marcado 
Quando relembrei  
as lutas do passado 
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Tropecei 
Nos cantos dessa vida 
Cada esquina traz 
A dor, uma ferida 

O sujeito é, simultaneamente, rei e vadio. No nível retórico, poder-

se-ia dizer que sua nobreza não está na linhagem, na ascendência. 

Além disso, não se pode deixar de lado a imagem do vadio como 

representativa do malandro: o rei do samba.  É o violão que confere ao 

vadio o status de rei e poeta. É ele que o torna digno de credibilidade. 

O sujeito prossegue: 

Não vivi em vão 
Fiz tantos amigos 
Muito irmão 
Nem mesmo a mágoa 
Pôde calar meu violão 

A herança deixada por esse rei vadio são seus ensinamentos; sua 

rede de amizades e amor ; e a admiração que ele conquista devido ao 

seu talento - o que evidencia a importância que o sujeito dá às 

conexões afetivas.   

Há, ainda, uma outra perspectiva na relação entre a tristeza e o 

impulso criador. A mágoa, tantas vezes representada ao longo dessa 

poética como fonte de inspiração, ganha aqui função oposta: é vista 

como um obstáculo potencial ao exercício do intérprete e compositor. 

Mas o rei vadio, malandramente, vence até mesmo esse empecilho: ele 

não só compõe, mas também ostenta sua vitória sobre a mágoa.  

Além do “Rei vadio”, canções que falam do passado às vezes 

trazem um sujeito resignado com os sofrimentos da vida. Inserido no 

mundo, ele observa sua própria sorte a partir de perspectivas 

generalizantes e assume a condição de sofredor, colocando-se numa 

posição de conformismo. É comum que esses sambas façam uma forte 

associação entre viver e sofrer, a qual, não raro, está relacionada ao 

sentimento religioso.  “Carregar a cruz” é reproduzir o modelo sacrificial 

de Jesus Cristo. O Deus feito homem tem a função de redimir os 
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pecadores pelo seu sacrifício, prova de elevação do espírito e de amor 

a Deus:  

Quem vem 
Ao mundo é para sofrer 
Uns fogem da vida 
Mas eu quero viver 
 
Quem não sabe sofrer 
Não tem amor a Deus 
Carrego a minha cruz 
Deus me ensinou a suportar 
Os sofrimentos meus34 
(“Deus não me esqueceu”, Nelson Cavaquinho, Sidney Silva e Armando Bispo). 

 
 

Palavras ligadas ao sofrimento aparecem ao longo de toda a 

canção, mas, neste caso, há a resignação do sujeito que as associa à 

virtude de saber viver. Em sambas como esse, o eu parece se colocar 

como um reflexo de Jesus Cristo - Deus encarnado, sofredor e 

ensinador- que fala aos homens e redime suas faltas. Ele não espera 

mais pelo prazer boêmio e carnal, como o que viveu no passado e do 

qual, por vezes, se diz arrependido. Ele busca um prazer esperançoso, 

cheio de promessa de felicidade, cuja conquista se torna possível pelo 

exercício da religiosidade e de valores éticos e morais reputados como 

desejáveis para a vida em sociedade. O léxico religioso empregado na 

canção reflete a religiosidade popular.  

Assim irei até o fim 
Feliz neste mundo de 
Quem pensa assim 
Sou pobre mas sou rico 
De bondade que Deus me deu 
Deus não me esqueceu 

Esse pai engrandecido, que perdoa os pecados do homem 

arrependido e recompensa no futuro o sofrimento presente, é o 

responsável pela crença do sujeito num futuro melhor, construído pela 

religiosidade e por valores como a bondade e a solidariedade.  

                                                           
34 As próximas citações serão extraídas de “Deus não me esqueceu” (Nelson Cavaquinho, Sidney Silva e 
Armando Bispo). 
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A religião nesses sambas não é considerada ou vivenciada em 

seus aspectos mais institucionais e eclesiásticos. Não há nenhuma 

recomendação de determinado culto religioso em detrimento de outro. 

O que se vê, frequentemente, é que o tema religioso se desenvolve a 

partir de duas bases: Deus e o ethos comunitário. 

A vinculação do sujeito à esfera do sagrado nessa poética 

costuma ser representada de dois modos: a primeira é a conversa do 

sujeito com seus pares, geralmente em tom de conselho, consolo ou 

lição de moral: 

Meu coração é terra que ninguém passeia 
Tu és igual a quem traiu Jesus na Ceia 
Minha honestidade vale ouro 
Foi Deus quem me deu este tesouro 
Sou companheiro 
Não mereço ser trocado por dinheiro 
(“Minha honestidade vale ouro”, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) 

 

Outras vezes, o diálogo direto com Deus - materializado através 

de orações, súplicas ou questionamentos do porquê de algo estar 

acontecendo com ele - é o modo que o sujeito encontra de expressar 

seus valores religiosos. Grande parte dessas canções tematiza a 

exaltação da soberania de Deus ou a submissão do sujeito a Ele. 

 

Deus, 
Grande Deus 
Meu destino bem sei 
Foi traçado pelos dedos teus 
 
Grande Deus 
De joelhos aqui eu voltei para te implorar 
Perdoai-me 
Sei que errei um dia 
Oh! Perdoai-me pelo nome de Maria 

(“Grande Deus”, Cartola) 

 
 

Nessas canções, o sujeito costuma invocar Deus, e 

eventualmente Maria, para pedir proteção ou socorro e implorar  pelo 

perdão. Com isso, há vocativos abundantes, e palavras do léxico 
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religioso, geralmente ligadas ao castigo, ao merecimento, à justiça 

divina e ao perdão. 

O perdão tem papel fundamental na poética de Cartola e Nelson. 

A percepção da grandeza de Deus está, em parte, fundamentada em 

Sua capacidade de perdoar. Pecador inveterado, o sujeito recorre a Ele 

com frequência. Perdoado, volta a pecar e dá continuidade ao ciclo: 

garante sua purificação. Tais características podem ser observadas 

também em “Grande Deus”.  

Curioso é, também, o fato de muitas vezes o sujeito se colocar na 

posição de doador de perdão, um reflexo da imagem de Deus. Neste 

caso o perdão serve para enaltecer no sujeito sua nobreza de 

sentimentos. Perdoar o próximo é assumir em si mesmo também um 

pouco dessa divina vocação.  

 

Praticando esses valores elevados, o sujeito serve de exemplo 

para sua comunidade, o que, por sua vez, o coloca em posição de 

destaque. Por outro lado, é justamente essa rede de solidariedade e da 

prática do bem comum que fundamentam a religiosidade dentro da 

comunidade do sujeito.  

As relações sociais nesses sambas são, por vezes, regidas pela 

dicotomia bem X mal. Posicionar-se do lado do bem dá ao homem o 

direito de ser alcançado pela misericórdia de Deus e receber a 

recompensa por seus bons hábitos: 

Nunca é tarde pra quem sabe esperar 
O que se espera há de se alcançar 
Eu plantei o bem e vou colher o que mereço 
A felicidade deve ter meu endereço 
 
Eu não sei porque tu falas mal de mim 
Se eu tenho defeitos Deus me fez assim 
Mas tenho certeza do que me convém 
Entre o mal e o bem 

(“O bem e o mal”, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) 

 
 

        Posicionar-se do lado do mal, por outro lado, é visto como motivo 

de condenação e sofrimento. O papel dos tementes a Deus é servir de 
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exemplo para os incrédulos. Só assim poderão contar também com o 

proteção divina: 

 
Tu és a treva e eu sou a luz 
Entre nós dois não pode haver a união 
Eu tenho a fé que me conduz 
Pra me livrar de quem deseja 
Apunhalar meu coração 

 

Algumas dessas canções adotam uma linguagem próxima da que 

Borges atribui ao samba-canção: marcada pelo excesso e pela busca 

de palavras raras e literárias: 

O Sol, a Lua, a Terra, o Mar 
É um mundo novo em teu olhar 
Estrelas vejo a cintilar 
E brisa amena ao te fitar 
 
És indelével como a flor 
Qual foi o Deus teu escultor 
Que ouvia a voz 
E a voz dizia 
Eu sou a mãe de Deus, Virgem Maria. 
(“Dê-me graças, Senhora”, Cláudio Jorge e Cartola) 

 

 O tema da justiça divina também é frequente nesses sambas. O 

sujeito - injustiçado pela ingratidão da mulher, pela deslealdade dos 

amigos, pela sociedade que o exclui – sente-se impossibilitado de 

gozar felicidade no presente, e espera pela oportunidade do 

restabelecimento da ordem e do equilíbrio vital. É a justiça divina que 

trará a felicidade e a harmonia: 

O sol há de brilhar mais uma vez 
A luz há de chegar aos corações 
Do mal será queimada a semente 
O amor será eterno novamente 
 
É o Juízo Final, 
A história do bem e do mal 
Quero ter olhos pra ver 
A maldade desaparecer 
 

(“Juízo Final” Nelson Cavaquinho e Élcio Soares) 

 
 

Toda a ideia de Justiça em “Juízo final” está associada à 

harmonia com a natureza. É ela que concretamente evidenciará que a 
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ordem e o equilíbrio vitais foram restaurados. Ao sol e à luz se associa 

a ideia da queima da semente do mal, eternizando o amor.  A crença 

num futuro melhor se dá ainda na esperança de vida. O sujeito não 

quer morrer e ir ao paraíso para viver o amor eterno de Deus; ele quer 

ter olhos para ver tudo isso acontecer enquanto ainda estiver vivo. Sua 

postura esperançosa num mundo melhor costuma ser também 

associada pelo sujeito à maturidade. É sua experiência que o faz capaz 

de agir de acordo com a vontade divina e ser espelho para a 

comunidade. 

Vingança, meu amigo, eu não quero vingança 
Os meus cabelos brancos 
Me obrigam a perdoar uma criança 
(“Notícia”, Nelson Cavaquinho, Alcides Caminha e Norival Bahia) 

 

 

Em Cartola, o tema do envelhecimento é menos frequente do que 

em Nelson Cavaquinho, sendo, na maior parte das vezes, motivo 

acessório em alguns de seus sambas. Pode-se perceber que o sujeito 

ora expressa grande tristeza por estar envelhecendo: 

Pés inchados, passos em falso 
O olhar embaçado 
Nenhum amigo ao meu lado 
Não há por mim compaixão 
 
A tudo vou assistindo 
A ingratidão resistindo 
Só sinto falta dos meus versos 
Da mocidade e do meu violão. 
(“O que é feito de você”,  Cartola) 

ora, adota uma postura contrária, e expressa placidez e tranquilidade 

com seu envelhecimento: 

E os sonhos do passado 
no passado estão presentes, 
e o amor que não envelhece jamais 
eu tenho paz 
e ela tem paz 

      (“O inverno do meu tempo”, Cartola e Roberto Nascimento) 
 

Assim, embora não seja possível estabelecer uma continuidade 

temática em relação à velhice na poética de Cartola, pode-se afirmar 
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que os ensinamentos advindos da experiência são um ponto de contato 

entre ele e Nelson. 

O mesmo tempo que leva com ele os dias de juventude e coloca a 

fragilidade humana em evidência traz também a experiência. Surge, 

assim, o poeta conselheiro, aquele que traz a seus pares lições que 

considera adequadas aos modos de viver: 

Ainda é cedo, amor 
Mal começaste a conhecer a vida 
Já anuncias a hora de partida 
Sem saber mesmo o rumo que irás tomar 
 

Preste atenção, querida 
Embora eu saiba que estás resolvida 
Em cada esquina cai um pouco a tua vida 
Em pouco tempo não serás mais o que és 

(“O mundo é um moinho”, Cartola) 

 
 

Nas duas primeiras estrofes, pode-se perceber que se estabelece 

uma situação de interlocução entre o sujeito lírico e alguém  a quem 

chama de “amor”35.  A imagem de um caminho a ser percorrido – 

retomada mormente através dos termos “partida”, “rumo” e “esquina” -  

é utilizada pelo sujeito para falar da vida.O eu prossegue: 

Ouça-me bem, amor 
Preste atenção, o mundo é um moinho 
Vai triturar teus sonhos, tão mesquinho 
Vai reduzir as ilusões a pó 

Preste atenção, querida 
De cada amor tu herdarás só o cinismo 
Quando notares estás à beira do abismo 
Abismo que cavaste com os teus pés 

 

                                                           
35Há várias explicações a respeito da inspiração de Cartola para escrever esta canção: o biógrafo 
Denilson Monteiro (2012)  afirma que ela foi composta em homenagem a um amigo do cancionista que 
fora abandonado pela mulher com quem sonhava em se casar. Diz-se, também, que a letra teria sido 
escrita por Cartola para sua enteada que planejava sair de casa. Essa ideia é bastante coerente com a 
letra da canção, embora não haja provas de sua veracidade.Há outras versões  na internet. Alguns sites 
que falam sobre o assunto são:< http://ocenosamba.com.br/2013/02/a-lenda-da-cancao-o-mundo-e-
um-moinho-de-cartola/> < http://analisedeletras.com.br/cartola/o-mundo-e-um-moinho/> 
<http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/o-mundo-e-um-moinho/ > .  Acesso em 24/02/2014 às 
14h40. 
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Em seguida, o sujeito traz para a canção a metáfora que lhe dá 

título, instaurando no discurso a imagem do moinho, expandida através 

de verbos e expressões como “triturar” e “reduzir a pó”. Embora o eu 

aconselhe diretamente um tu, ele lança mão de ensinamentos mais 

amplos, que podem servir a qualquer ouvinte da canção, como o fato 

de o mundo destruir os sonhos das pessoas.  

Mais à frente, o sujeito retoma a imagem da vida como um 

caminho, situando sua interlocutora à beira de um abismo - que, por 

sua vez, é apenas consequência de suas escolhas. O último verso traz 

para essa canção uma ideia bastante comum na obra de Cartola e 

NelsonCavaquinho: a de que se colhe o que se planta, trazendo para 

sua interlocutora a responsabilidade de escolher entre o que ele 

considera o bom e o mau caminho.  

O sujeito constrói toda sua argumentação em tom pedagógico. Os 

primeiros versos de cada estrofe têm todos um vocativo que sempre 

traz a moça para dentro da conversa. Esses vocativos são carinhosos 

(“amor”, “querida”) e são todos seguidos de expressões que iniciam um 

conselho, como “Preste atenção” e “Ouça-me bem”. Às palavras 

carinhosas do sujeito se opõem outras ligadas à escolha errada que a 

interlocutora está em vias de fazer. O sujeito é amoroso; o mundo, 

mesquinho. 

O eu dos sambas de ambos os cancionistas, mesmo quando fala 

de seus sentimentos mais íntimos, costuma lançar mão de sua 

experiência, adquirida na escola da vida, para exortar a comunidade, 

ou mesmo um único interlocutor. Ele assume o papel de conselheiro, 

tornando-se, assim, portador de uma lição de moral: 

 

Sei que há criaturas 
Que até negam esmolas 
Aos que vivem caídos 
E não são protegidos 
 
Guarde o teu egoísmo 
Somente te aconselho 
Eu te mostro por que 
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Para mim também 
Já serviu de espelho 

(“Folhas caídas”, Nelson Cavaquinho e César Brasil) 

 

O conselho do sujeito a esse tu da canção não tem o tom 

arrogante de quem sabe tudo, mas o tom de exortação de um alguém 

que já pensou da mesma maneira que o tu, aprendeu a fazer “o certo” 

e passa o ensinamento adiante. Aqui, mais do que ordens, há 

sugestões. Não negar esmola e não ser egoísta são lições aprendidas 

primeiro pelo eu, e depois ensinadas ao tu. Em canções como essa, é 

comum notar-se a metáfora do espelho, que, segundo Matos 

(2011:129), representa uma possibilidade de ultrapassar o conflito 

maniqueísta, frequente nessa poética, pelo desdobramento do eu. A 

autora prossegue: 

 

Essa perspectiva desdobrada abre espaço para uma efetiva 
expansão da subjetividade, reconectando-a às subjetividades 
alheias. Nesse quadro, o bem e o mal atenuam suas feições 
contrapostas e reencontra-se certa harmonia coadunada com a 
vontade divina. 
 

Quando se coloca na posição de modelo para sua comunidade, o 

sujeito costuma lançar mão da imagem do espelho. Canções em que 

essa imagem aparece costumam trazer uma face mais humanizada do 

sujeito, que se vê mais como portador de uma mensagem do que como 

um modelo de perfeição. 

O poeta conselheiro costuma se expressar de formas diversas 

nas duas poéticas: na obra de Nelson, a lição pode partir de um sujeito 

experiente e vivido, que se torna modelo e ensina aos outros o que 

fazer; ou de um sujeito fracassado, que viveu, caiu e aprendeu o que 

não fazer mais. É essa experiência, vinda de uma pessoa que erra, e 

não de um sujeito perfeito e onipotente, que caracteriza essa 

perspectiva moral e pedagógica. O poeta conselheiro compartilha 

experiências e fracassos, fala de suas desventuras e ensina o que 

aprendeu com elas: 

Ontem subiste, eu desci 
Hoje eu subo, tu desces 
É tão triste cair 
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Sorriste da minha dor 
Este mundo é uma escola 
Não te esqueças de aprender, meu amor 
  (“É tão triste cair”, Nelson e Guilherme de Brito). 

  

O mal não avisa quando está pra chegar 
Veio de surpresa para lhe castigar 
Transformou o seu orgulho em agonia 
Eu já esperava isso um dia 
 
Todos nós erramos mas é bom não errar 
É um conselho que eu vou te dar 
Não devo te humilhar 
Deus não me ensinou assim 
Talvez aprenda a ser igual a mim 

(“Orgulho e agonia”, Nelson e Fernando Mauro) 

 
 Os ensinamentos do sujeito são transmitidos por meio de 

conversas, que geralmente oscilam entre o geral e o particular. Para 

instruir seu interlocutor o sujeito traça um paralelo entre o que 

acontece com todos e o que aconteceu com o tu, nessa perspectiva, 

máximas como “O mal não avisa quando está para chegar”  ou “Este 

mundo é uma escola” são comuns e figuram ao lado de versos como 

“Não te esqueças de aprender, meu amor” e “Veio de surpresa para 

lhe castigar”. Os maiores ensinamentos nessa poética são feitos 

desse modo. A sabedoria do sujeito está em não se vingar, mas em 

ensinar, apoiar e levantar os que caíram. (“Não devo te humilhar / 

Deus não me ensinou assim / Talvez aprenda a ser igual a mim”). 

Em Cartola, o sujeito costuma transmitir ensinamentos, mas não 

falar de seus fracassos. Essa postura, como já dito anteriormente, 

também ocorre em algumas canções de Nelson. O eu-lírico nessas 

composições se veste de autoridade e se coloca como modelo – às 

vezes, inclusive, de perfeição: 

Me contrariei (Por que razão?) 
Só eu mesmo sei (Diga então) 
Eu que sempre fui leal 
A quem só me quis o mal 
Devo ser feliz (Tu serás) 
O bem que eu fiz (Ninguém faz) 

(“Deus te ouça”, Cartola e Paulo da Portela) 
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“Deus te ouça” foi composto em forma de canto responsorial. Nele 

o sujeito faz uma proposição, imediatamente complementada ou 

respondida por um coro. O diálogo cancional segue um modelo 

bastante diferente do adotado em “É tão triste cair” em vez de uma 

pedagogia solidária, tem-se a indignação e o sentimento de injustiça 

por parte do sujeito.  

Prepotente, ele se vê como cheio de direitos e dotado de muitas 

virtudes. O coro funciona como uma extensão da voz do sujeito, ele é 

quase a voz de sua consciência, que ouve e confirma o que foi dito 

anteriormente. O papel didático fica em segundo plano, dando lugar à 

meritocracia. Em vez de ser redimido pela moral e pela humildade, e 

redimir seus pares, por extensão, o sujeito se auto-proclama 

merecedor de respeito, um benfeitor que não recebe a consideração 

devida.  

 “Revertério” (Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito) trata de 

questões semelhantes: 

Do pó vieste e para o pó irás 
Neste planeta tudo se desfaz 
Não deves sorrir do mal-estar de alguém 
Porque o teu castigo chegará também 

 
Vives como um fidalgo 
Guardes a tua riqueza 
Que eu ficarei com a pobreza 
Eu me considero rico em ser pobre 
Sejas como eu que sempre soube ser nobre 
Tens um coração de pedra, de ninguém tens dó 
Tu também és um que vieste do pó 
 

Em ambas as canções, o sujeito se envaidece por sempre ter sido 

exemplo de retidão e caráter, servindo de modelo para o outro.  

Maria Célia Paoli (2004:86) afirma: 

 

Mas Cartola também não esconde que é preciso saber 
controlar as perturbações amorosas – pelas lições aprendidas 
pela experiência masculina -, para que esse espaço não 
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transborde novamente na desordem, na desmedida, nas 
angústias da dor, do conflito, dos sonhos impossíveis 
demandados e da solidão. Daí, o eterno chamado dos poetas 
para a reflexão desta experiência para que todos aprendam 
suas lições, para que a experiência não seja desperdiçada: ela 
tem de se transformar, pela palavra narrativa e musical, em 
uma faculdade de julgar que implique também a construção de 
um mundo comum. 

  

Em todos os casos: como modelo de sucesso, ou como exemplo 

de superação do fracasso, o sujeito lírico, quer fale de amor, de traição, 

de relacionamentos frustrados, de amizade ou de morte, está 

frequentemente imbuído de uma ótica moral subjacente ao seu 

discurso (Matos, 2005:124). É através desse posicionamento ético e 

moral que o sujeito se revela e, ao se revelar, deixa ver o quanto 

deseja que o mundo seja diferente. 

Essa postura pode ser observada em “Caridade” (Nelson 

Cavaquinho e Ermínio do Vale), na qual a ponte entre indivíduo e 

sociedade é construída por meio de um valor universal, o altruísmo. É 

através dele que o sujeito individual cria vínculos com uma instância 

coletiva maior do que sua comunidade, mas da qual também é parte 

integrante, a humanidade: 

Não sei negar esmola 
A quem implora a caridade 
Me compadeço sempre de quem tem necessidade 

 
Embora algum dia eu receba ingratidão 
Não deixarei de socorrer a quem pedir o pão 
Eu nunca soube evitar de praticar o bem 
Porque eu posso precisar também 

 

Em “Caridade”, o sujeito lírico tem sua experiência individual 

como ponto de partida,iniciando seu discurso por uma confissão, uma 

exposição anímica(“Não sei negar esmola a quem implora caridade”). 

Contudo,  os ensinamentos da canção se ampliam e prosseguem em 

direção a uma dimensão de valores recíprocos generalizados: a prática 

da caridade deve ser recorrente, pois quem doa hoje amanhã pode 
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precisar. Assim,  a canção extrapola o eu, à medida que põe esse 

sujeito no mundo, tornando-se, portanto, motivo de reflexão. 

Com isso, apesar de o eu estar textualmente presente ao longo 

de toda a canção – na qual não há sinais de interlocução-,  a conduta 

por ele escolhida e o valor moral que lhe é subjacente são reputados 

como um ideal compartilhado, uma vez que as posições sociais, 

passíveis de se inverter, são extensíveis a qualquer ser humano. Logo,  

o ouvinte é capaz de se identificar com o sujeito, e, com ele, refletir 

sobre um mundo em que as coisas fossem diferentes. 

E, na busca do poema por esse mundo diferente, o horizonte está 

no fundo da obra de arte: em sua capacidade de produzir  reflexão e 

debate; em sua tentativa de afetar o outro (“Eu nunca soube evitar de 

praticar o bem/ porque eu posso precisar também”). A identificação e a 

empatia estabelecidas entre eu e tu,-  ou entre eu e outro- geram, em 

Cartola e Nelson Cavaquinho, uma subjetividade lírica baseada na 

socialização. 

Bosi (1977:110-111) também relaciona socialização e poesia: 

 

Leopardi percebeu, de um só golpe, a cultura burguesa: o 
egoísmo e a abstração, que ele chamava, com desprezo, 
"metafísica". Nessa cultura, o homem é átomo voltado para si, 
cortado da comunidade; e, átomo, concebe os outros homens e 
as coisas como outras tantas mônadas. Há pouco lugar para as 
formas de socialidade primária quando tudo é medido pelo 
status, pelo dinheiro, pelo caráter abstrato das instituições; e 
quase nenhum lugar para a relação afetiva direta com a 
Natureza e o semelhante. Egoísmo e abstração geram modos 
de sentir, agir e falar muito distantes das condições em que se 
produz a poesia: que é exercício próprio da empatia, das 
semelhanças, da proximidade. 
 

A inserção do sujeito no mundo faz com que a empatia e a 

proximidade ganhem lugar de destaque na poética de Cartola e Nelson 

Cavaquinho. Os sujeitos das canções não estão enclausurados em si 

mesmos, como os sujeitos da cultura burguesa de que Bosi fala. Se o 

eu-lírico do samba está triste, fala de sua tristeza, quando se sente só, 

socializa sua solidão. A interação é elemento basilar de toda a obra de 

ambos os cancionistas. A cultura burguesa à qual Bosi se refere não 
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encontra representação nos sambas de meu corpus, que são 

construídos justamente sobre aquilo que Leopardi sente falta naquela 

cultura: a relação afetiva direta com a Natureza e o semelhante. Eu e 

outro, ao interagir, se aproximam, se misturam, se afetam ao ponto de 

quase se fundirem.  

É pelo afeto que a poesia do samba se constrói. Ele é que cria 

espaço para a socialização e para a empatia. Na medida em que o 

samba é uma forma de linguagem poética,  o ponto de partida para a 

relação individual - coletivo na lírica é instaurado no âmbito da 

linguagem, que, segundo Adorno (1983:193), é algo duplo. Sua 

duplicidade se deve ao fato de ela ser, ao mesmo tempo, veículo de 

conceitos - segundo os quais se estabelecem referências socialmente 

motivadas -, e também veículo de expressão das emoções subjetivas.  

Para Adorno (1983:193), longe de ser apenas uma manifestação 

subjetiva na primeira pessoa do singular, a lírica traz subjacente um veio 

social que a coloca na roda-viva do mundo, o que, por si só, já traz uma 

situação paradoxal. Ainda que o destaque da subjetividade individual 

possa fazer parecer que o poeta esteja retirado da sociedade, ele 

continua dentro dela, não estando alheio ao que acontece em sua volta. 

Mesmo que fale do eu, sua poética traz intrinsecamente algo a mais, o 

coletivo, que não é uma mera oposição ao individual, é, antes, 

atravessado por ele, e vice-versa.  

Assim, subjetividade e objetividade são marcadas por relações de 

atravessamento e permeabilidade, a ponto de a voz coletiva ganhar 

corpo por conta da voz individual. A esse respeito, Adorno (1983: 198) 

diz: 

 

As mais altas formações líricas são, por isso, aquelas em que o 
sujeito, sem resíduo de mera matéria, soa na linguagem, até 
que a própria linguagem ganha voz. O auto-esquecimento do 
sujeito, que se põe ao dispor da linguagem como algo objetivo, 
e o que há de imediato e involuntário em sua expressão são o 
mesmo: assim a linguagem estabelece a mediação entre lírica 
e sociedade no que há de mais intrínseco. 
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E é através da força e da expressividade da linguagem que as 

mensagens são transmitidas na lírica : 

Quando eu canto, a morte me percorre 
E eu solto um canto da garganta 
Que a cigarra quando canta morre 
E a madeira quando morre, canta! 

(“Minha missão” João Nogueira e Paulo César Pinheiro) 
 

 

 

 Adorno fala, também, sobre a exigência de que o poema seja 

“palavra virginal” e essa exigência, segundo o autor, “implica o protesto 

contra um estado social que todo indivíduo experimenta como hostil, 

alheio, frio, opressivo, e imprime negativamente esse estado na 

formação lírica” (Adorno, 1983: 195).  

O sujeito mergulha no poema e é nesse movimento de busca, 

estabelecido por meio da linguagem, que ele encontra aquilo que o faz 

membro de uma coletividade, a comunidade dos homens, semelhantes, 

mesmo com suas diferenças. Quando o movimento de busca se 

completa, há a conciliação do eu com o mundo, feita pela linguagem. 

Nesse instante, ambos têm a mesma voz. 

 

  



 

101 
 

4.  Conclusão 
 

O estudo da poética de Cartola e Nelson me veio, inicialmente, 

através do interesse pela tristeza. A recorrência desse sentimento na 

obra de ambos  era, para mim, muito intrigante. 

Entretanto, como a linguagem utilizada nesses sambas é bastante 

simples, era difícil, inicialmente, analisar poeticamente as canções  

que, muitas vezes, pareciam ter pouco para se desvendar. Com isso, 

acabei enveredando pela seara dos temas que, apesar de ter aspectos 

interessantes, não me fornecia muitos elementos poéticos para análise. 

Esta, talvez, tenha sido uma das maiores dificuldades na 

execução deste trabalho: tirar o foco dos temas das canções e colocá-

lo na linguagem. Entretanto, a tristeza foi também a porta de entrada 

para a análise dos sambas. Ela foi meu primeiro filtro. Minha 

ferramenta de corte para a escolha dos sambas que iria analisar.  

Com o tempo,  pude perceber  que alguns elementos linguísticos, 

poéticos e cancionais iam-se repetindo em vários sambas que 

tematizam esse sentimento.  

O primeiro deles é o caráter dialógico da linguagem. O sujeito 

desses sambas está continuamente dizendo algo a alguém. A conversa 

é a base dessa poética, marcada pela transitividade e pelo 

atravessamento. Esse sujeito - que transita em direção ao outro, 

atravessa-o  e é por ele atravessado - não vive isolado do mundo em 

uma torre de marfim; ao contrário, ele se define em sua transitividade, 

em relação ao outro  . 

Assim, pude observar que o outro tem papel fundamental nessa 

poética, pois é partir dele que o sujeito constrói sua autoimagem. Além 

disso, é comum que o sujeito traga para o samba características muito 

associadas ao drama e à narrativa.  

O eu, muitas vezes, tenta convencer seu interlocutor de sua 

credibilidade e de sua verdade. Assim, precisa lançar mão de 

argumentos que transformam algumas canções em apelos à moral e 

ao bom-senso de quem ouve. 
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Outras vezes, o sujeito se coloca numa encenação, que ilustra 

seu ponto de vista e dá veracidade a suas teses e seus argumentos. 

Há, assim, na obra de Cartola e Nelson, a presença de hibridismos, 

que resultam na efetividade discursiva, observada em muitos de seus 

sambas.  

A identidade do outro também é fundamental nessa poética. 

Embora uma visão pedagógica prevaleça em sua obra,  o que se 

observa é que, dependendo do receptor, o sujeito altera a mensagem 

que pretende transmitir. Os três principais interlocutores nessa poética 

são a mulher, o amigo e a comunidade. 

Identificados os outros, pude observar o que cada um tinha de 

seu e o que valia para todos. E creio que o que há de mais 

generalizado nessa poética seja a questão da moral. O sujeito está 

sempre pautado por questões morais que permeiam todo o seu 

discurso. É uma moral bastante seletiva: vale para os outros, mas, 

muitas vezes, não vale para o sujeito. Ainda assim, é o filtro da moral 

que seleciona o que é dito, de que forma e sob que circunstâncias. 

O amigo é o mais frequente interlocutor desses sambas.Com ele, 

o sujeito conversa, confessa, lamenta, discute, o que faz com que o 

relacionamento fraternal tenha grande importância nos sambas de 

Cartola e Nelson. O amigo desleal também é frequente nessa poética, 

geralmente, não como interlocutor, mas como assunto.  

A ótica moral desses sambas faz com que alguns aspectos das 

relações sociais sejam vinculadas à dimensão do sagrado. A mácula 

desses relacionamentos é um motivo de tristeza importante nessa 

poética. Assim, o falso amigo, aquele que só se aproveita das 

vantagens que o sujeito pode lhe oferecer pra depois virar-lhe as 

costas, é severamente criticado. 

 O mesmo acontece com as mulheres “ingratas” com que o sujeito 

se relaciona. Elas “não dão valor” ao que de mais valioso o sujeito tem 

para oferecer: sua lealdade e seu amor. Sentindo-se desvalorizado 

pelos falsos amigos e desmoralizado pelas mulheres interesseiras, o 

sujeito resolve falar sobre sua dor. Cria-se, assim, um novo dilema: 

qual a fronteira entre o íntimo e o compartilhável? 
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Diante de uma indefinição a esse respeito, é comum que o sujeito 

se situe no limite: ele fala de sua dor, mas preserva sua intimidade 

escondendo o seu pranto. “Disfarça e chora”. Outras vezes, ele resolve 

esse impasse chamando à cena um personagem. A máscara que o 

sujeito veste preserva sua verdadeira face diante de seus pares, e 

assim, o palhaço, duplo do artista, entra nessa poética. 

O terceiro interlocutor do sujeito é o que considero mais 

fascinante: a comunidade. Inserido na coletividade, o sujeito costuma  

assumir o papel de conselheiro. É neles que se pode encontrar grande 

parte das lições de moral tão abundantes nessa poética. Interessam-

me especialmente as lições de moral dadas pelos sujeitos fracassados, 

tão frequentes e tão intrigantes. 

Para dar  significado a  tantas relações, o sujeito costuma recorrer 

também a figuras de linguagem e de estilo. Metáforas, metonímias e 

prosopopeias estão espalhadas ao longo das letras. As mais 

expressivas costumam estar associadas à natureza. Mas há diversas 

outras nas quais o sujeito dobra, desdobra e redobra palavras 

cotidianas para construir imagens poéticas ricas em significado e 

beleza. 

Com esta dissertação pude aprender a investigar mais fundo 

elementos aparentemente simples para encontrar neles o que têm de 

singular. Talvez tivesse sido mais fácil analisar uma poética com 

vocabulário mais rebuscado, feita por autores mais escolarizados e - na 

linguagem do samba - com versos mais “caprichados”. Talvez. O que 

posso dizer com certeza é que não teria sido tão gratificante.  

Analisar a habilidade que Cartola, Nelson Cavaquinho e seus 

parceiros têm para lapidar imagens tão recorrentes a ponto de torná-las 

preciosas é o que mais me serve de lição nesse processo. Entender 

como um violão se torna confidente e companheiro; um cigarro, prova 

de uma traição; um gesto de perdão, exemplo para os mais jovens. O 

sofrimento, o envelhecimento e a morte convertem-se assim em fontes 

de sabedoria para fazer desabrochar a beleza da vida, que, no final,  é 

bonita e é bonita!  
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5.2Discografia:36 

 

i. Obras de Cartola citadas: 

 

• LP Nova história da MPB -Cartola.abril Cultural  (1970): 
 
Não quero mais amar ninguém (1936), com Carlos Cachaça e Zé 
da Zilda 
 
 
 

• LP Cartola.  Marcus Pereira Discos (1974): 

Acontece; 
Alvorada, com Hermínio Belo de Carvalho e Carlos Cachaça; 
Amor Proibido (1968); 
Ordenes, farei, com Aluízio Dias; 
O sol nascerá,(1964) com Élton Medeiros; 
Quem me vê sorrindo, (1940), com Carlos Cachaça; 
Sim, com Oswaldo Monteiro; 
Tive sim. 
 
 

• LP Cartola. Marcus Pereira Discos (1976): 
 
Cordas de Aço, (1974); 
Ensaboa; 
O mundo é um moinho; 
Sala de recepção. 
 
 

• LP Verde que te quero rosa. RCA Victor (1977): 
 
Grande Deus; 
O que é feito de você. 
 
 

• LP Cartola 70 anos. RCA discos (1979): 

A cor da esperança, com Roberto Nascimento; 
Bem feito;  
Dê-me graças, senhora, com Cláudio Jorge; 

                                                           
36 As datas que aparecem entre parênteses, logo após os títulos das canções,  são as de seu primeiro 
registro. Os parceiros, quando houver, estão após os títulos. 



 

110 
 

Enquanto Deus consentir; 
O inverno do meu tempo, com Roberto Nascimento. 
 
 
 
 

• LPBeth Carvalho:Traço de união. RCA- Victor.(1982). 
Camarim 
 

• LP Cartola entre amigos. Funart (1984): 
 
Deus te ouça (s.d.), com Paulo da Portela. 

 

• LP Cartola 80 anos. Independente (1987): 

As rosas não falam (1974); 
Vai, amigo(1968). 
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ii. Obras de Nelson Cavaquinho  citadas: 

 

• LP Thelma canta Nelson Cavaquinho. CBS, 1966: 
 
Meu pecado (1965), com Zé Keti, por Thelma Soares. 
 
 

• LP Nelson Cavaquinho. Castelinho, 1970: 

Caridade (1967) , com Ermínio do Vale. 

 

• LP Nelson Cavaquinho: Série documento. Victor Stereo, 1972: 

A flor e o espinho (1957), com Guilherme de Brito e Alcides Caminha; 
Degraus da vida (1961), com César Brasil e Antônio Braga; 
Deus não me esqueceu (1969), com Sidney Silva e Armando 
Bispo; 
Eu e as flores(1968), com Jair do Cavaquinho; 
Luz negra, (1966), com Amâncio Cardoso; 
Orgulho e agonia (1970), com Fernando Mauro; 
Palhaço, (1952), com Washington Fernandes e Oswaldo Martins; 
Quando eu me chamar saudade, com Guilherme de Brito; 
Sempre Mangueira, com Geraldo Queiroz. 
 
 

• LP Nelson Cavaquinho. Odeon, 1973: 

É tão triste cair (s.d); 
Minha festa, com Guilherme de Brito; 
Rei Vadio, com Joaquim; 
Visita triste (1972), com Anatalício Silva e Guilherme de Brito. 
 
 

• LP Quatro grandes do samba. RCA Victor, (1977): 

A vida, com Guilherme de Brito. 
Notícia (1954), com Alcides Caminha e Norival Bahia 
 
 

• LP Verde que te quero rosa. RCA Victor (1977): 
Pranto do poeta, (1956), com Guilherme de Brito. 
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• LP As flores em vida. Eldorado, 1985. 
 
Aquele bilhetinho, com Augusto Garcez e Arnô Canegal; 
Devia ser condenada, (s.d), com Cartola; 
Dona Carola, com Walto Feitosa e Norival Bahia); 
Folhas secas, (1973), com Guilherme de Brito; 
Minha honestidade vale ouro,(s.d), com Guilherme de Brito. 
 
 

• CD Quando eu me chamar saudade. EMI-Odeon, 1990: 
 
Folhas caídas (1964), com César Brasil; 
Mulher sem alma, (1973), com Guilherme de Brito; 
Pecado, (s.d.); 
Vou partir, (1973), com Jair Costa. 
 
 

• CD Raízes do samba. EMI music , 1999: 

Garça, (1954), com Guilherme de Brito; 
Juízo final ,(1973), com Élcio Soares; 
Miragem, (1974), com Guilherme de Brito; 
O bem e o mal, (1971), com Guilherme de Brito; 
Rugas, (1946), com Ary Monteiro e Augusto Garcez; 
Sempre Mangueira, (1967), com Geraldo Queiroz 
 
 

• CD Música brasileira deste século por seus autores e intérpretes: 
Nelson Cavaquinho. SESC-SP, 2000: 
 

Cinza (1954), com Guilherme dde Brito e Renato Gaetano; 
É tão triste cair (1973), com Guilherme de Brito; 
Minha fama (s.d.), com Magno de Oliveira; 
Não faça vontade a ela, (s.d), com Rubens Campos e Henricão; 
Não te dói a consciência (1968), com Augusto Garcez e Ary Monteiro; 
Revertério, (s.d.), com Guilherme de Brito. 
 

 

• LP Maria Creuza e os grandes mestres do samba. RCA Victor, 
1975: 

Amor de mãe, com Guilherme de Brito. 
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• CD Nome sagrado: Beth carvalho canta Nelson Cavaquinho. Jam 
music, 2001: 

Nem todos são amigos. 

 

 


