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SINOPSE 

 
 

Investigação dos imaginários sociodiscursivos 

flagrados nas letras de canção de Chico 

Buarque de Hollanda, produzidas entre as 

décadas de 1960 e 1970. Análise de canções 

buarqueanas com base na Teoria 

Semiolinguística do Discurso. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A linguagem é um poder, talvez o primeiro poder do homem. 

Patrick Charaudeau 

 

 

Aniquilar o homem é tanto privá-lo de comida quanto privá-lo de palavra. 

Walter Benjamin 

  



 

 

 
RESUMO 

 
 

Este trabalho pretende flagrar, com base nos pressupostos da Teoria 

Semiolinguística do Discurso desenvolvida por Patrick Charaudeau, diferentes 

imaginários sociodiscursivos delineados em seis letras de canção produzidas 

por Chico Buarque de Hollanda entre as décadas de 1960 e 1970. Nesta 

pesquisa, o corpus foi selecionado tendo-se como foco canções cujos títulos 

são nomes de mulher. Acreditamos que nas seis canções buarqueanas 

examinadas – circunscritas à temática do feminino – estão timbradas 

estratégias e manobras linguísticas que apontam para um discurso mais amplo 

de luta contra a censura no período de 60 a 70. Por isso, propomos, nesta 

pesquisa, refletir sobre as canções de Chico Buarque, em dimensão micro e 

macroestrutural, com o objetivo de descortinar os imaginários sociodiscursivos 

projetados a partir de imagens do feminino em direção a imagens da nação 

brasileira. Nesta investigação, o corpus foi submetido a uma radiografia 

metodológica em que foram considerados os aspectos contextuais e formais 

das canções, o processo de discursivização da língua, e a forma de organizar a 

encenação narrativa.  

 

Palavras-chave: canções buarqueanas; semiolinguística; narrativa; imaginários 

sociodiscursivos.   

  



 

 

 
ABSTRACT 

 
 

This paper aims to catch, based on the assumptions of Semiolinguistics 

Discourse Theory developed by Patrick Charaudeau, different social-discursive 

imaginary in six song lyrics produced by Chico Buarque between the 1960s and 

1970s. In this research, the corpus was selected with focus themselves as 

songs whose titles are women's names. We believe that in the six examined 

buarqueanas songs - circumscribed to the feminine theme - are stamped 

strategies and linguistic maneuvers that link to a broader discourse of struggle 

against censorship in the period from 60s to 70s. Therefore, we propose in this 

research reflect on the songs by Chico Buarque, in micro and macro-structural 

dimension, in order to uncover the social-discursive imaginary designed from 

female images toward images of the Brazilian nation. In this investigation, what 

was considered in the corpus was the songs contextual and formal aspects, the 

language discursivization process, and the narrative scenario organization. 

. 

  
Keywords: buarqueanas songs; semiolinguistics; narrative; social-discursive 

imaginary. 
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1. Introdução 

 
Não chore ainda não 
Que eu tenho a impressão  
Que o samba vem aí 
E um samba tão imenso 
Que eu às vezes penso 
Que o próprio tempo 
Vai parar pra ouvir 
 

Chico Buarque  

 

A presente pesquisa está voltada para a investigação da linguagem em 

dimensão discursiva. Analisar a linguagem discursivamente significa considerar 

a interseção de aspectos essenciais tais como o linguístico, o social e o 

histórico. Entendemos que a dimensão sócio-histórica toma existência através 

da linguagem e, ao assumir tal função discursiva, a linguagem pode atuar como 

um lugar privilegiado para a investigação dos discursos enunciados em uma 

comunidade social.   

 Neste trabalho, interessamo-nos por estudar práticas discursivas 

linguageiras que circulam como letras de canção em nosso meio. A escolha da 

letra de canção como prática discursiva surgiu com o desejo de pensarmos a 

constituição da linguagem na obra de um expressivo compositor da música 

popular brasileira. Diante de tantos mestres no cenário da música nacional, 

elegemos como objeto de estudo mais amplo a obra de Chico Buarque de 

Hollanda para refletir sobre pontos de vista depreendidos de parte de sua rica 

produção musical.  Acreditamos ser frutífera a análise linguístico-discursiva da 

expressão artística, pois o campo da arte, em virtude de seu caráter subjetivo, 

torna-se um espaço privilegiado de significação, uma vez que engendra 

elementos culturais e saberes socialmente partilhados por um determinado 

sujeito social. 
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Sob esse enquadre, objetivamos refletir sobre a rede de 

representações sociodiscursivas1 delineadas na obra de Chico Buarque de 

Hollanda ao longo das décadas de 60 e 70 do século XX, no âmbito de uma 

temática feminina e, em consequência, sobre os pontos de vista desse sujeito 

discursivo em questão. Este estudo, mais especificamente, visa delimitar os 

imaginários sociodiscursivos2 flagrados em seis letras de canção buarqueanas 

produzidas no período de 1964 a 1979. Acreditamos que, por meio da 

investigação da linguagem – em dimensão micro e macroestrutural – somos 

capazes de entender a realidade social compartilhada. 

Propomos, neste estudo, analisar, no plano macroestrutural, os modos 

de organização do discurso das seis letras de música relacionadas, com o 

objetivo de flagrar a rede de representações sociodiscursivas, isto é, os 

referidos imaginários sociodiscursivos projetados, uma vez que tais 

representações são “como mini-narrativas que descrevem seres e cenas do 

mundo que revelam sempre um ponto de vista do sujeito” (CHARAUDEAU, 

2010, p.30). Pretendemos, também, em nossa pesquisa, apontar, em dimensão 

microestrutural, as estratégias linguístico-discursivas utilizadas nas letras de 

canção, com vistas a descortinar os imaginários sociodiscursivos projetados.  

A maneira original e criativa com que o enunciador focalizado elabora 

suas letras de canção, revelando o seu especial comprometimento com os 

aspectos sociais e políticos de um Brasil das décadas de 60 e 70, justifica o 

propósito desta pesquisa. As canções de Chico Buarque suscitam 

investigações em diferentes campos teóricos, quer por motivações ligadas ao 

ensino de língua, quer pela abordagem temática, em que se representam 

aspectos culturais, sociais e políticos do país. Sua obra apresenta um recorte 

esclarecedor em relação aos acontecimentos sócio-históricos do Brasil, 

principalmente dos tempos da Ditadura Militar, funcionando, na prática, como 

recurso de pesquisa biográfica desse dado período crítico que compõe a 

história do Brasil. Ademais, infere-se que, em certas canções, a densidade 

histórica presentifica o engajamento social e político do enunciador. Além 

 

                                                             
1 O conceito de representações sociodiscursivas será desenvolvido no Capítulo 6. 
2 Também o conceito de imaginário sociodiscursivo será desenvolvido no Capítulo 6. 
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disso, esta pesquisa justifica-se pelo valoroso potencial de atualidade da 

temática aventada, a saber: em 2014, Chico Buarque completou 70 anos de 

vida e 50 anos de carreira, comemoração que coincidiu com os 50 anos do 

golpe militar.   

Ressaltamos ainda que a motivação para o surgimento de estudos 

dessa ordem não advém, unicamente, do reconhecido3 engajamento político do 

enunciador Chico Buarque, mas também se justifica pela habilidade e 

delicadeza dispensadas por ele no tratamento dado à linguagem.  Nas palavras 

de Menezes (2002), Chico Buarque é um artesão da linguagem; as palavras, 

com ele, adquirem, na sua fluidez, algo de alquímico, algo de mágico. 

A forma como o referido enunciador, em suas canções, não só 

seleciona, explora e organiza os itens lexicais da língua, como também 

desenvolve, de modo criativo, a temática do feminino faz do corpus 

selecionado uma composição de elementos linguístico-discursivos preciosos 

para estudos relacionados ao discurso. Percebe-se inegável reflexão por parte 

do enunciador em grande parte da obra, revelando um viés politicamente 

engajado e perspicaz de um sujeito que elabora sua obra atento ao leitor, num 

propósito dialogal e interativo. 

A partir do discurso apreendido das composições musicais de Chico 

Buarque, notamos que o sentido completo não está previsto no enunciado. 

Neste, percebe-se uma acepção primária de significação, desprovida de 

informações extralinguísticas, mas que funciona, aprioristicamente, como pista 

para a construção do sentido – a partir do olhar do outro –, suscitando uma 

análise mais criteriosa e profunda.  

Para a confecção da análise, este trabalho ancora-se nas hipóteses a 

seguir delineadas:  

 

                                                             
3   Conforme atestam as obras de Adélia Meneses (2001), (2002); Fernando de Barros e Silva 

(2004); Maria Helena Sansão Fontes (2003); Ana Mery Sehbe De Carli e Flávia Brocchetto 
Ramos (2006).   
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• As letras de canção de Chico Buarque das décadas de 60 e 70 filiadas à 

temática feminina apontam para a construção de um imaginário 

sociodiscursivo multifacetado de luta contra a censura; 

• As canções organizadas como mini-narrativas que envolvem mulheres 

figuram como uma estratégia para o enunciador escapar dos órgãos 

censores, – manifestando-se implicitamente sobre o país – caracterizado 

ora como um Brasil entristecido, ora como um Brasil emudecido, ora 

como um Brasil livre, ora como um Brasil militante.  

• O enunciador Chico Buarque representa o Brasil pela imagem feminina, 

apontando para uma configuração que ora o delineia como a Ditadura, 

ora como Democracia, num continuum que simboliza o percurso da 

história política do Brasil.   

Acreditamos ser adequada para a análise das letras de canção de Chico 

Buarque a fundamentação teórica dada pela Análise do Discurso Francesa de 

orientação Semiolinguística, cunhada pelo linguista Patrick Charaudeau (1983). 

Filiamos esta pesquisa a esse referencial teórico, pois entendemos que, por 

meio dele, podemos contemplar aspectos linguísticos (nível semiolinguístico), 

semânticos (nível semântico), discursivos (nível discursivo) e situacionais (nível 

situacional), na interpretação do social e do histórico embutidos nas letras sob 

análise. 

Esta pesquisa divide-se em oito capítulos. O segundo capítulo, “A obra 

de Chico Buarque de Hollanda”, apresenta a trajetória de vida do cantor e 

compositor Chico Buarque. O terceiro e o quarto capítulo, intitulados 

respectivamente como “A análise Semiolinguística do Discurso” e “Modos de 

Organização do Discurso”, abordam os conceitos teóricos que orientam a 

pesquisa semiolinguística: a dupla dimensão do ato de linguagem, a 

semiotização do mundo, a encenação comunicativa, as competências de 

linguagem, os modos de organização do discurso com ênfase sobre a lógica e 

a encenação na narrativa.  O quinto capítulo versa sobre dois conceitos de 

grande importância para esta pesquisa: as representações sociais e os 

imaginários sociodiscursivos. No sexto capítulo, intitulado “Gênero Letra de 

Canção”, será feita uma revisão desse conceito teórico. Inicialmente, 

abordaremos os pressupostos de Valente (2004); Bakhtin (2011); Marcuschi 
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(2008); Schneuwly (2004). Em seguida, serão considerados os postulados de 

Charaudeau (2004).   

O sétimo capítulo “Análise do corpus” apresenta a investigação do 

corpus sob o viés da análise do discurso dentro do quadro metodológico da 

Teoria Semiolinguística. Neste capítulo, a seção “Procedimentos 

metodológicos” apresenta a metodologia e explica os procedimentos aplicados 

na análise, o resumo histórico do corpus e a sua constituição de acordo com a 

perspectiva Semiolinguística do Discurso.   

No último capítulo, são elaboradas as conclusões a respeito da presente 

investigação, com a finalidade de confirmar as hipóteses aventadas e alcançar 

os objetivos propostos no primeiro capítulo.    
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2. A obra de Chico Buarque de Hollanda 

 
Eu sou seresteiro 
Poeta e cantor 
O meu tempo inteiro 
Só zombo do amor 
Eu tenho um pandeiro 
Só quero um violão 
Eu nado em dinheiro 
Não tenho um tostão 
 

Chico Buarque 

O cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda nasceu em 19 de 

junho de 1944, no Rio de Janeiro. É filho do historiador Sérgio Buarque de 

Holanda e da pianista amadora Maria Amélia Alvim Buarque. A família Buarque 

de Holanda se mudou para São Paulo quando seu pai foi convidado a dirigir o 

Museu do Ipiranga; Chico ainda tinha dois anos de idade. Ainda na infância, 

aos nove anos, seu pai recebeu um convite para ministrar aulas de Estudos 

Brasileiros na Universidade de Roma.  

A música e a literatura ocupavam um papel central na família e, em 

especial, na formação de Chico Buarque. A amizade do poeta Vinicius de 

Moraes com Sérgio Buarque foi uma grande influência para o futuro ilustre 

filho, que mais tarde tornou-se parceiro e amigo de Vinicius em inúmeras 

composições musicais.       

Durante a adolescência, Chico Buarque teve como referência os sambas 

de Noel Rosa, Ataulfo Alves e Dorival Caymmi além de músicas italianas e 

francesas que ouvira em Roma na companhia de seu pai. A leitura de clássicos 

como Flaubert, Sartre, Camus, Kafka, Dostoiévski e Tolstói fazem parte das 

indicações feitas por Sérgio Buarque de Holanda ao filho – leitor em formação. 

  

Antes de sua estreia como músico, Chico Buarque ingressou na 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, mas, 

após três anos, desistiria da carreira e passaria a dedicar-se inteiramente à 

música. Nesse ínterim, o Brasil foi surpreendido pelo golpe de 1964.       
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O golpe de 1964 jogou um balde de água fria na 
efervescência política que ele (Chico Buarque) vivia no 
ambiente universitário, ainda que de forma discreta. 
Decepcionado, sua atenção se voltava cada vez mais 
para a música. Logo, o “Carioca”, como era conhecido, 
batizou de “sambafos” os encontros com amigos num 
barzinho próximo ao Mackenzie, para tocar violão, cantar 
e, evidentemente, exalar o hálito da bebida que 
consumiam. O hino do grupo era o samba “Oba”, de 
Osvaldo Nunes, que exaltava o bloco carnavalesco Bafo 
da Onça.4 

 

Em 1965, aos 21 anos, Chico Buarque musicou o drama Morte e Vida 

Severina, do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Esse trabalho 

rendeu ao compositor um dos principais prêmios no Festival de Teatro de 

Nancy, na França. Segundo o jornalista Fernando de Barros e Silva (2004), 

esse trabalho “estava em compasso com o ambiente de radicalização e 

engajamento da produção cultural, tendência que o golpe de 64 havia 

paradoxalmente acentuado”. Nesse período, casou-se com Marieta Severo, 

com quem teve três filhas: Sílvia, Helena e Luísa.   

Em 1966, Chico Buarque lançou seu primeiro disco, que trazia na capa 

seu nome. Neste álbum, constavam grandes sucessos: “A Banda”, “A Rita”, 

“Pedro Pedreiro, “Olê, Olá” e “Ela e sua janela”.  

É preciso confessar que à experiência com a música de 
"Morte e vida Severina", devo muito do que aí está. 
Aquele trabalho garantiu-me que melodia e letra devem 
e podem formar um só corpo. Assim foi que procurei 
frear o orgulho das melodias, casando-as, por exemplo, 
ao fraseado e repetição de "Pedro pedreiro", saudosismo 
e expectativa de "Olê, olá", angústia e ironia de "Ela e 
sua janela", alegria e ingenuidade de "A banda” etc.5 

 

A televisão brasileira promoveu incontáveis festivais de música na 

década de 60. Esses festivais fomentaram a discussão acerca da música 

popular e sobre o papel dos artistas naquele momento. Formou-se um grande 

 

                                                             
4   Wagner Homem em Histórias de Canções: Chico Buarque, 2009.   
5 Palavras de Chico Buarque sobre a confecção do primeiro disco. Disponível no site 

www.chicobuarque.com.br 
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vínculo entre os artistas participantes e o grande público: as canções cujas 

temáticas abordavam a questão política e social passaram a ser cantadas 

como verdadeiros “hinos”, tamanha a comoção popular.  Chico Buarque vence 

o IV Festival da MBP da TV Record com a canção “Benvinda”. Tal canção 

integrará o corpus de análise desse trabalho.  

 Em setembro de 1968, Chico Buarque e Tom Jobim participaram do 

Festival Internacional da Canção, da TV Globo. A canção “Sabiá” embora tenha 

sido vaiada pelo público foi a grande vencedora. Nesse momento dos festivais, 

enquanto o grande público clamava por canções de caráter “engajado”, a 

nostálgica “Sabiá” não foi percebida a contento, no entanto, seus versos 

pareciam profetizar o que estava por vir: “a terra arrasada, a noite do AI-5, a 

dor do exílio” (SILVA, 2004). Pouco tempo depois, Chico Buarque, acusado de 

ser subversivo e comunista, foi surpreendido em sua casa pela polícia. Levado 

ao Ministério do Exército para prestar depoimento, é liberado no final do 

mesmo dia. Chico Buarque decide assim ir para Roma com a família, onde 

passa mais de um ano.  

Neste ano de 1968, o governo militar instaura o Ato Institucional número 

5 (AI V) e suspende a atuação do Poder Legislativo no país. Este Ato vigorou 

no país até 1979 e ficou marcado por ações arbitrárias, pelos incontáveis atos 

de violência e de tortura, em nome da ordem nacional. Entre as centenas de 

pessoas presas, estão: Juscelino Kubitschek, Lacerda, Caetano Veloso e 

Gilberto Gil.   

Em julho desse ano, o teatro Galpão, em São Paulo, onde se encenava 

a peça Roda-viva de Chico Buarque, foi depredado e os atores espancados 

pelos agentes do comando de caça aos comunistas.      

Em março de 1970, quando retornou ao Brasil, Chico Buarque espantou-

se com o panorama encontrado no país. Veiculava-se o slogan “Brasil, ame-o 

ou deixe-o”. A violência e a repressão alcançaram um patamar mais elevado. O 

compositor não poderia presumir que essa década o marcaria tanto: as 

produções buarqueanas ficaram timbradas na memória da música popular e 

Chico Buarque foi considerado um “compositor de protesto”.   
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Diante da ditadura, ele irá transformar a impotência 
vivida no exílio em força criadora. Sairá de seu beco 
pessoal renovado, fustigando o poder militar, pondo os 
dedos na ferida, abrindo clarões de esperança no 
negrume do país. 6  
 
 

Apesar de Você (1970) foi um marco em sua história. Após o 

lançamento dessa canção, o compositor tornou-se alvo dos censores. O álbum 

vendeu cerca de cem mil cópias em uma semana; em seguida, foi censurado e 

retirado das lojas. Como o processo de escritura passou a ser “vigiado”, era 

imprescindível o uso de estratégias para burlar os censores, para que, assim, a 

composição musical ou teatral pudesse ser autorizada pelo agente do órgão 

censor.    

Eu vim realmente começar a entender o que estava 
acontecendo quando cheguei de volta, em 1970. Era 
uma barra muito pesada, vésperas de copa do mundo. 
Foi um susto chegar aqui e encontrar uma realidade que 
eu não imaginava. Em um ano e meio de distância dava 
pra notar. Aqueles carros entulhados com os "Brasil, 
ame-o ou deixe-o", ou ainda o "Ame-o ou morra" nos 
vidros de trás. Mas não tinha outra. Eu sabia que era o 
novo quadro, independentemente de choques ou não. 
"Muito bem, é aqui que eu vou viver." Que realmente eu 
já estava aqui de volta. Então fiz o Apesar de você. 7 

  

 Chico Buarque escreveu a peça Calabar, elogio da traição, em 1973, 

parceria com Ruy Guerra: o trabalho foi vetado pelo governo militar. Calabar foi 

liberada e encenada sete anos depois, em um contexto político diferente. Chico 

Buarque explica que “a ideia era discutir a traição, mas a traição com uma 

finalidade louvável”, referindo-se ao Lamarca, ex-militar que passou a organizar 

a guerrilha armada contra o governo ditatorial. 8 

O desgaste provocado pela censura motivou a criação de um 

pseudônimo. Em 1974, Chico Buarque criou Julinho da Adelaide. As canções 

“Acorda, Amor”, “Jorge Maravilha” e “Milagre Brasileiro” passaram pelo crivo da 

 

                                                             
6 SILVA, 2004. 
7 Entrevista ao Jornal O Globo, em 17 de setembro de 1979. 
8 Palavras de Chico Buarque, citado em Zappa, 1999. 
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censura sem objeção. O personagem cunhado por Chico Buarque só fora 

descoberto após um ano.    

Diante de um cenário de intensa censura, Chico Buarque lança o álbum 

Sinal Fechado, com músicas de outros compositores, exceção feita à “Acorda, 

Amor”, cuja autoria era de Julinho da Adelaide, seu próprio personagem. Mais 

tarde, Chico Buarque revela que o disco Sinal Fechado refletiu a condição que 

ele vivia naquele tempo de repressão. “Existem músicas aqui que se referem 

imediatamente à realidade que eu estava vivendo, à realidade política do 

país”.9 

No início da década de 1970, o governo militar se empenhou em 

disseminar um novo ciclo de crescimento no Brasil, que ficou conhecido como 

“Milagre Econômico”. A expansão da indústria, sobretudo no setor de bens de 

consumo duráveis, o crescimento do PIB, a taxa de poupança equilibrada e a 

construção civil em plena atividade foram indicativos de um período de 

prosperidade no país. Contudo, o Dieese (Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos) mostrava que, em números, o povo 

não percebia toda essa “prosperidade econômica”: em 1965, o tempo de 

trabalho necessário para adquirir uma cesta básica era de 88 horas e 16 

minutos, enquanto em 1974 subiu para 163 horas e 32 minutos.  

Diante desse cenário, o heterônimo Julinho da Adelaide lança em 1975 a 

composição “Milagre Brasileiro”. Na letra, o autor criticava esse fugaz 

desenvolvimento do Brasil. A canção foi proibida pela censura e gravada 

apenas em 1980. 10 

Muito de meu trabalho nos anos 70 estava ligado ao 
teatro. Eu falava através de personagens, enxergava 
através de outros olhos. 11 

 

 

                                                             
9 Palavras de Chico Buarque em entrevista a Geraldo Leite, Rádio Eldorado, 1989. Disponível 

em www.chicobuarque.com.br 
10 Wagner Homem em Histórias de Canções: Chico Buarque, 2009. 
11 Entrevista à Folha de São Paulo, em 18 de junho de 1994. 
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Como dramaturgo, Chico Buarque escreveu Gota d’água, Ópera do 

Malandro e Os Saltimbancos. Era nítido o apelo político nas três obras. A 

primeira, escrita em parceria com Paulo Pontes, foi considerada a melhor peça 

do ano, rendendo aos autores o título de melhor dramaturgo de 1975. Sobre tal 

premiação, Chico Buarque conta que muitos o consideraram orgulhoso, em 

virtude de sua ausência na entrega da premiação.  

Pois é, uma atitude antipática a gente tem de tomar de 
vez em quando. No caso, porque as pessoas se 
esqueceram de que, em 1975, quando "Gota d'Àgua" foi 
considerada a melhor peça, no mesmo ano, para citar só 
um caso, "Abajur Lilás", de Plínio Marcos, foi proibida. 
Neste mesmo ano, "Rasga Coração", de Oduvaldo 
Vianna Filho, teve abortada uma tentativa de encenação, 
também por ordem da Censura. Eu e Paulo Pontes 
conversamos e chegamos à conclusão de que seria 
pouco ético botar smoking e ir lá receber um prêmio que 
talvez nem fosse da gente. Se "Abajur Lilás" ou "Rasga 
Coração tivessem conseguido chegar ao público, 
portanto disputar aquele prêmio, será que nós teríamos 
sido os autores escolhidos? Por isso não fomos.12 

  

Em 1978 o clima parecia estar mais ameno no Brasil. As canções 

“Apesar de Você (1970)”, “Cálice (1973) e “Tanto Mar (1975)”, que foram 

vetadas à época, puderam ser gravadas no álbum Chico Buarque. Segundo o 

próprio Chico Buarque, foi a partir desse disco que a música brasileira 

começou a se livrar do estigma da censura imposta pelo regime ditatorial. No 

entanto, após retornar de uma viagem ao país de Fidel Castro, onde Chico 

Buarque participou como jurado do Prêmio Literário Casa de lãs Américas, fora 

detido e interrogado pelo Dops (Departamento de ordem política e social do Rio 

de Janeiro).  

Um dos motivos de ele ter sido tão visado pela censura 
parece ser, exatamente, esse poder inquietante de lidar 
com as palavras. Para ele, a palavra guarda sempre um 
valor de música: vira canção. E na canção – palavra 
cantada – mais do que na poesia, ela é corpo: modulada 
pela voz humana, portanto carregada de marcas 
corporais; carregada de valor significante. 13 

 

                                                             
12 Palavras de Chico Buarque em entrevista à Revista Veja, em 28 de outubro de 1976. 

Disponível em www.chicobuarque.com.br  
13 MENESES, 2002. 
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Em 1979, iniciou-se no Brasil o processo de abertura política. A anistia 

foi concedida, paulatinamente, aos presos políticos e os exilados puderam 

retornar ao Brasil. A canção “Bye Bye, Brasil” de Chico Buarque, lançada nesse 

ano, distancia-se do sentimento eufórico e otimista que contagiava todo o país. 

Segundo Silva (2004, p.90), “pelo título da canção – que evoca, por contraste, 

o slogan pra frente, Brasil, da ditadura – já sinaliza que ela gravita em torno do 

abandono”. Infere-se, sobre o compositor, falta de crença na redemocratização 

do Brasil: Onde isso vai parar? Essa a dúvida que a música em disparada 

deixa ecoando atrás de si.14 

O historiador americano James Naylor Green militou dentro e fora do 

Brasil em oposição ao regime ditatorial. Sobre esse longo período da história 

brasileira, o americano escreveu o livro: Apesar de Vocês: Oposição à ditadura 

brasileira nos Estados Unidos, 1964-1985. Segundo Green, a poesia 

encontrada na música popular brasileira serviu de motivo para colocar no papel 

suas narrativas. Esse autor refere-se, particularmente, à obra de Chico 

Buarque. Após ouvir a canção “Apesar de você”, o historiador se viu 

apaixonado pela poesia buarqueana e afirma ser Chico Buarque o melhor 

compositor brasileiro de todos os tempos. Sobre tal canção, Green (2009) diz: 

“Apesar de você, amanhã há de ser outro dia”. A 
referência é ao regime militar. Ainda me emociona ao 
ouvir a canção. Acrescentando um s à palavra você, 
transformei aquela primeira frase em título da versão 
deste livro em português. Para uma plateia brasileira as 
referências aos generais e ao apoio do governo norte-
americano ao regime militar ficam imediatamente 
evidentes.  

  

Nota-se, portanto, que, entre os anos de 1964 e 1979, Chico Buarque 

exerceu um importante papel social e político por meio de sua canção de 

resistência. Com efeito, a inquietude do compositor revelou-se em versos 

metafóricos, os quais transbordavam emoção e promoviam uma espécie de 

cartase ao serem proferidos pelo grande público. O denuncismo social não se 

limitou aos anos de chumbo. Em suas produções mais recentes, dos anos 90, 

 

                                                             
14 SILVA, 2004. 
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Chico Buarque aborda questões de ordem social, questões relativas à reforma 

agrária e aos dramas de uma sociedade pós-moderna, conforme atestam 

algumas de suas canções, como: Paratodos (1993), Assentamento (1997) e 

Levantados do chão (1997). 

No próximo capítulo, serão abordados os pressupostos da Teoria 

Semiolinguística do Discurso, cunhada por Patrick Charaudeau (2005; 2008), 

com o propósito de ilustrar o referencial teórico que orientou a presente 

pesquisa. Neste capítulo, serão tratados conceitos como: a semiotização do 

mundo, o ato de linguagem como encenação e as competências de linguagem. 
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3. A Análise Semiolinguística do Discurso 

 

Sou eu que vou seguir você 
Do primeiro rabisco até o bê-a-bá. 
 

Chico Buarque 

A análise Semiolinguística do discurso, fundada por Patrick Charaudeau 

em 1983 no âmbito das Análises do Discurso, concebe seu objeto – o ato de 

linguagem – como um processo comunicativo não simétrico, produzido por 

interlocutores agentes, dotados de intenções e situados em contextos sócio-

históricos. Nessa perspectiva teórica, a linguagem é um objeto não 

transparente. Segundo o entendimento de Charaudeau (2008, p.17): 

O processo de comunicação não é o resultado de uma 
única intencionalidade, já que é preciso levar em 
consideração não somente o que poderiam ser as 
intenções declaradas do emissor, mas também o que diz 
o ato de linguagem a respeito da relação particular que 
une o emissor ao receptor.  

Nota-se que a enunciação discursiva não é apreendida apenas por meio 

de sua forma explícita, pois o ato de linguagem permite flutuações de sentido 

para as formas linguísticas, o que nos leva a crer que um enunciado é prenhe 

de possibilidades interpretativas segundo o contexto sócio-histórico em que 

está inserido. Charaudeau (2008, p.17) considera o ato de linguagem em sua 

dupla indissociável dimensão. Constituído por seu valor Explícito, refere-se ao 

que é manifestado e, por seu valor Implícito, remete ao lugar de sentidos 

múltiplos que dependem das circunstâncias de comunicação. 

Considerando essas asserções elaboradas por Charaudeau (2008) 

relativas ao ato de linguagem, percebe-se como é imprescindível considerá-las 

segundo o importante papel dos seres de fala situados e suas expectativas na 

troca comunicativa. O produtor de um ato de linguagem espera que o outro, 

seu interlocutor, perceba o que está sendo proposto e que haja cumplicidade 

entre eles. Devemos entender que o receptor-interlocutor produz suas próprias 

interpretações, que não são comandadas necessariamente pelo emissor do 

processo enunciativo, ilustrando a imprevisibilidade na interpretação de um ato 
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de linguagem. Charaudeau (2008, p.17) exemplifica tal hipótese ao afirmar que 

“Fecha a porta” pode querer dizer “Estou com frio” para o locutor e significar 

“Está barulhento lá fora” para o interlocutor. 

Ao componente explícito, corresponde o processo da Simbolização 

referencial, ligado ao processo de categorização e conceitualização da 

realidade que nos cerca, ou, mais propriamente, a um “jogo de reconhecimento 

morfossemântico”. O explícito associa-se ao que é manifestado pela 

linguagem; atua, pois, no nível estrutural. É neste nível da linguagem que 

ocorrem as relações sintagmáticas e paradigmáticas entre os termos, atuando 

como articuladores da estrutura textual. Dessa forma, essas articulações 

resultam em paráfrases estruturais, que não são nem concomitantes à mesma 

instância de fala, nem compatíveis numa relação interfrástica, como no 

exemplo, “Fecha a porta porque abra a porta”, em que há uma relação de não 

compatibilidade entre os signos (CHARAUDEAU, 2008, p. 24-5). Segundo 

exemplo extraído de Charaudeau (op.cit.), “Fecha a porta” equivaleria a sentido 

diferente de “Abra a porta”.  

Ao componente implícito está relacionado o processo de Significação, 

que está associado à situação de comunicação e às circunstâncias de 

produção e interpretação da totalidade discursiva. Para Charaudeau (op.cit.) o 

termo significação deve ser definido como algo situado em um contexto, onde o 

emprego real do enunciado é considerado um fato discursivo. Para o linguista, 

a partir dessas operações (referentes ao nível implícito da linguagem), resultam 

as paráfrases seriais, que são concomitantes à mesma instância de fala, 

quando se diz ao mesmo tempo, “Fecha a porta” e “Estou com frio”, que são 

compatíveis em uma relação interfrástica: “Fecha a porta porque estou com 

frio” (CHARAUDEAU, 2008, p.25). É neste nível que as intenções do produtor 

do ato de linguagem atuam, bem como as circunstâncias de produção 

discursiva. Segundo Charaudeau (2008, p.26), é o sentido implícito que 

coordena o sentido explícito para a construção da significação de uma 

totalidade discursiva. Ainda de acordo com Charaudeau (2008, p.25):  

A produção dessas paráfrases permite que se efetue, na 
linguagem, um jogo de remissões constantes a alguma 
coisa além do enunciado explícito, que se encontra antes 
e depois do ato de proferição da fala. É um jogo 



 

 

26 

construtor da significação de uma totalidade discursiva 
que remete a linguagem a si mesma como condição de 
realização dos signos, de forma que estes não 
signifiquem mais por si mesmos, mas por essa totalidade 
discursiva que os ultrapassa: vamos, pois, nomeá-la 
Significação.    

 

Entende-se que os seres de fala são dotados de competência discursiva 

complexa, uma vez que os atos de linguagem produzidos calcam-se também 

no seu componente implícito. De acordo com Charaudeau (2008, p.17), a 

competência dos seres de fala é múltipla: 

Ela não reside unicamente na aptidão para representar o 
mundo por um explícito linguageiro, mas na aptidão para 
significar o mundo como uma totalidade que inclui o 
contexto sócio-histórico e as relações que se 
estabelecem entre o emissor e o receptor. 

 

Sendo assim, um ato de linguagem poderá produzir no interlocutor um 

efeito de sentido diferente do que o locutor previa. Logo, para Charaudeau 

(2008), o ato de comunicar é como uma aposta, pois o sujeito produtor irá se 

aventurar em um campo que não é estável, tendo que fazer uso de estratégias 

para conduzir o interlocutor ao efeito de sentido pretendido. Também, em 

certas situações, o interlocutor não está totalmente consciente do contexto 

sócio-histórico que deu origem ao ato de comunicação, o que pode alterar sua 

interpretação (CHARAUDEAU, 2008, p.57). 

 

3.1. A Semiotização do Mundo 

O caráter semiolinguístico da teoria advém da síntese que se busca 

estabelecer entre Semiótica, Linguística e Pragmática, conforme o próprio 

Charaudeau (2005, p. 13) explica: 

Semio-, de “semiosis”, evocando o fato de que a 
construção do sentido e sua configuração se fazem 
através de uma relação forma-sentido (em diferentes 
sistemas semiológicos), sob a responsabilidade de um 
sujeito intencional, com um projeto de influência social, 
num determinado quadro de ação; linguística para 
destacar que a matéria principal da forma em questão - a 



 

Charaudeau (2005, p.14) afirma que para a construção de sentido é 

necessário que ocorra justamente este procedimento de 

caracterizado por um duplo processo: o

transação. O primeiro, a transformação

significar” em direção ao “mundo significado” pela linguagem. O segundo, a 

transação, faz desse mundo “significado” um objeto de troca entre os sujeitos 

interagentes do ato comunic

transação comanda o processo de transformação. 

Quadro 1 – O processo de transação e o processo de transformação (
Charaudeau, 2005, p.14) 

 

O processo de transformação 

definidas por Charaudeau (2005, p.14) como: 

causação. 

A identificação é responsável pela nomeação 

mundo e, assim conceituando

(2013) identifica como o processo de substantivização.

A qualificação permite descrever as características dos seres do mundo, 

bem como apresentar suas propriedades (ou semelhanças) e diferenças frente 

aos demais.  
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das línguas naturais – por sua dupla articulação, pela 
particularidade combinatória de suas unidades 
(sintagmático – paradigmática em vários níveis: palavra, 
frase, texto), impõem um procedimento de semiotização
do mundo diferente das outras linguagens. (Grifo nosso) 
  

Charaudeau (2005, p.14) afirma que para a construção de sentido é 

justamente este procedimento de semiotização

um duplo processo: o processo de transformação

transformação, é o ponto de partida de um “mundo a 

significar” em direção ao “mundo significado” pela linguagem. O segundo, a 

, faz desse mundo “significado” um objeto de troca entre os sujeitos 

interagentes do ato comunicativo. É importante salientar que o processo de 

transação comanda o processo de transformação.  

O processo de transação e o processo de transformação (Adaptado de 

processo de transformação abrange quatro tipos de operações, 

definidas por Charaudeau (2005, p.14) como: identificação, qualificação, ação e 

é responsável pela nomeação e designação dos seres do 

conceituando-os, é possível abordá-los. É o que Pauliukonis 

identifica como o processo de substantivização. 

permite descrever as características dos seres do mundo, 

bem como apresentar suas propriedades (ou semelhanças) e diferenças frente 

por sua dupla articulação, pela 
particularidade combinatória de suas unidades 

paradigmática em vários níveis: palavra, 
semiotização 

ente das outras linguagens. (Grifo nosso) 

Charaudeau (2005, p.14) afirma que para a construção de sentido é 

semiotização, 

processo de transformação e o de 

, é o ponto de partida de um “mundo a 

significar” em direção ao “mundo significado” pela linguagem. O segundo, a 

, faz desse mundo “significado” um objeto de troca entre os sujeitos 

É importante salientar que o processo de 

 

abrange quatro tipos de operações, 

identificação, qualificação, ação e 

e designação dos seres do 

que Pauliukonis 

permite descrever as características dos seres do mundo, 

bem como apresentar suas propriedades (ou semelhanças) e diferenças frente 
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Pauliukonis (2013, p.249) acrescenta a respeito desta “operação de 

caracterização” que ela ocorre por meio da adjetivação e se faz de três modos:  

A identificação ou caracterização objetiva, que se vê 
pelos exemplos: bolsa marrom, sapato preto; as 
qualificações ou avaliações subjetivas: filme 
interessante, problema difícil; e as informações que são 
apresentadas pelo enunciador, com algum interesse 
textual: quadro que recebeu de herança, filme de Bruno 
Barreto, livro de biblioteca.   

 

A ação é parte integrante da narrativa das ações dos seres do mundo, 

sendo expressa em geral por verbos de ação e de estado.  

A causação está associada à motivação para certas ações desses seres 

do mundo. Para Charaudeau (2005, p.14), a sucessão dos fatos é explicada 

em “relações de causalidade”.  

As operações que constituem o processo de transformação serão 

consideradas especificamente nas análises propostas no Capítulo 7 “Análise 

do Corpus”. 

Charaudeau (2005, p.16) postula que as escolhas linguísticas efetuadas 

no processo de transformação surgem motivadas pelo processo de transação. 

Segundo o autor, como já mencionamos, é a transação que comanda a 

transformação, numa condição denominada “liberdade vigiada”.  

Por sua vez, o processo de transação realiza-se por meio de quatro 

princípios: a alteridade, a pertinência, a influência e a regulação. 

O princípio da alteridade diz respeito ao fato de que todo ato de 

linguagem origina-se da troca entre dois parceiros que se reconhecem 

mutuamente tanto como semelhantes (para que a troca se estabeleça é 

necessário que os participantes tenham motivações comuns e partilhem certos 

conhecimentos) quanto diferentes (reconhecemos o outro no exercício dos 

papéis do ato de fala, ora ocupamos o lugar de locutores, ora de receptores-

interpretantes). É neste princípio que está baseado o contrato de comunicação, 

a ser explicado adiante.  
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O princípio da pertinência está ligado aos saberes implicados no ato de 

linguagem. Nesse sentido, para a eficácia do ato comunicativo, os sujeitos 

interagentes devem reconhecer os universos de referência que constituem o 

objeto da transação linguageira. 

O princípio da influência diz respeito às intenções dos sujeitos 

participantes de um ato de linguagem. Na instância da produção, o sujeito 

locutor deseja agir sobre seu parceiro e, por seu turno, o sujeito interlocutor 

reconhece que é alvo de um projeto de influência.  

O princípio da regulação está associado às relações de influência 

exercidas pelos parceiros de um ato de linguagem. Estes parceiros, por sua 

vez, recorrem a estratégias e manobras a fim de assegurar uma 

intercompreensão mínima, sem a qual a troca não é realizada.    

Entende-se que não é possível conceber o processo de transformação 

afastado do de transação, pois há uma relação de dependência entre os 

processos, que engendrados buscam apreender o sentido comunicativo-

discursivo dos atos de linguagem. Nesse sentido, Charaudeau (2007, p.42) diz 

que: 

A finalidade do homem, ao falar, não é a de recortar, 
descrever, estruturar o mundo; ele fala, em princípio, 
para se colocar em relação com o outro, porque disso 
depende a própria existência, visto que a consciência de 
si passa pela tomada de consciência da existência do 
outro, pela assimilação do outro e ao mesmo tempo pela 
diferenciação com relação ao outro. 

 

De acordo com Pauliukonis (2013, p.248), no processo de semiotização 

do mundo, ocorre a passagem do nível de língua para o do discurso, por meio 

do duplo processo que contempla as chamadas “operações discursivas” - na 

fase da transformação - e a “organização da matéria linguística em modos de 

organização ou tipos textuais”, na fase da transação. Importa dizer que os 

modos de organização do discurso serão tratados adiante, no Capítulo 4.  

Charaudeau (1999, p.31) destaca que o nível do discurso se constrói 

como resultante de duas forças: “uma centrífuga, que remete às condições 



 

extralinguísticas da enunciação, e uma outra, centrípeta, que organiza o 

sentido em uma sistematicidade intralingüística”. Assim, baseada nessa 

proposição de Charaudeau, Feres (2011, p.33) representa a semiotização do 

mundo por meio do esquema descrito no quadro 2.

Quadro 2 – Processo de construção de sentido

Norteados por Charaudeau (1999), é importante esclarecer que este 

autor propõe uma discussão sobre as expressões: 

de discurso. Essas duas expressões traduzem filiações teóricas distintas, pois 

o sentido linguístico constrói uma 

sentido de língua está ligado ao nível explícito da linguagem, ao significado 

referencial. E, portanto, ao processo de 

nos esclarece “que o receptor busca nos enunciados produ

sentido das palavras ou o resultado da simples combinação entre elas, mas o 

seu sentido comunicativo e social” (CHARAUDEAU, 1999, p. 29). 

Já o sentido de discurso

aliado aos signos e ao entorno extralinguístico. O sentido discursivo reconhece 

a não-transparência da linguagem, caracterizando
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extralinguísticas da enunciação, e uma outra, centrípeta, que organiza o 

sentido em uma sistematicidade intralingüística”. Assim, baseada nessa 

audeau, Feres (2011, p.33) representa a semiotização do 

mundo por meio do esquema descrito no quadro 2. 

construção de sentido (Adaptado de Feres, 2011, p.33) 

Norteados por Charaudeau (1999), é importante esclarecer que este 

autor propõe uma discussão sobre as expressões: sentido de língua 

Essas duas expressões traduzem filiações teóricas distintas, pois 

o sentido linguístico constrói uma visão simbolizada e referencial do mundo. O 

sentido de língua está ligado ao nível explícito da linguagem, ao significado 

referencial. E, portanto, ao processo de Simbolização referencial. Charaudeau 

nos esclarece “que o receptor busca nos enunciados produzidos não tanto o 

sentido das palavras ou o resultado da simples combinação entre elas, mas o 

seu sentido comunicativo e social” (CHARAUDEAU, 1999, p. 29).  

sentido de discurso atua como uma proposição de sentido, que está 

aliado aos signos e ao entorno extralinguístico. O sentido discursivo reconhece 

transparência da linguagem, caracterizando-se por sua opacidade face 

extralinguísticas da enunciação, e uma outra, centrípeta, que organiza o 

sentido em uma sistematicidade intralingüística”. Assim, baseada nessa 

audeau, Feres (2011, p.33) representa a semiotização do 

 

Norteados por Charaudeau (1999), é importante esclarecer que este 

 e sentido 

Essas duas expressões traduzem filiações teóricas distintas, pois 

visão simbolizada e referencial do mundo. O 

sentido de língua está ligado ao nível explícito da linguagem, ao significado 

Charaudeau 

zidos não tanto o 

sentido das palavras ou o resultado da simples combinação entre elas, mas o 

atua como uma proposição de sentido, que está 

aliado aos signos e ao entorno extralinguístico. O sentido discursivo reconhece 

opacidade face 
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ao mundo. Segundo Charaudeau (1999, p.30), os enunciados não possuem 

significação em si mesmos, “pois eles se tornam interpretáveis quando são 

relacionados a um ailleurs (extralinguístico) mais ou menos 

sobredeterminante”. O sentido de discurso está ligado ao nível implícito da 

linguagem, relacionado à atitude interpretativa, ao que Charaudeau (2008) 

denomina como processo de Significação.     

O sentido comunicativo-discursivo, do ponto de vista do sujeito receptor-

interpretante, está diretamente associado à significação social promovida pelo 

uso das palavras. Isto é, o sentido implícito é determinado segundo critérios de 

coerência. Por outro lado, o reconhecimento literal e referencial das palavras, 

ligado ao sentido explícito, pode ser medido segundo critérios de coesão. 

O processo de ordem categorial  que se limita a reconhecer o sentido de 

língua pode ser intitulado compreensão. Já o processo duplo (discursivo e 

situacional) de ordem inferencial que resulta no reconhecimento – construção 

do sentido de discurso problematizado e finalizado – pode ser chamado de 

interpretação. 

Segundo o dizer de Charaudeau (1995), se a compreensão é 

reconhecer o significado da linguagem, a interpretação é colocar esse senso de 

linguagem em relação às condições de realização prática do ato de 

comunicação. 

A partir dessa abordagem, Charaudeau (1999, p.31) afirma que: 

Essas diferenças marcadas entre o sentido de língua e o 
sentido do discurso mostram que as condições de 
pertinência de uma linguística do discurso são 
radicalmente diferentes das condições de uma linguística 
da língua. Uma linguística do discurso integra na sua 
análise as condições de produção do ato de linguagem 
e, ao fazê-lo, ela se constrói um objeto multidimensional 
que opera numa relação triangular entre o mundo como 
real construído, a linguagem como forma-sentido em 
difração, e um sujeito (je/tu) intersubjetivo em situação 
de interação social. 
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Assim, Charaudeau (1999) associa o sentido de língua ao literal, à 

estrutura superficial do enunciado; e o sentido de discurso ao nível 

interpretativo, que abarca as condições de produção e os sujeitos interagentes 

do ato de linguagem. 

 

3.2. O Ato de Linguagem como Encenação 

O ato de linguagem diz respeito à totalidade da encenação linguageira, 

configura-se a partir da instância da produção e da instância da interpretação. 

O sujeito produtor de um ato de linguagem formula seu discurso apostando que 

seu interlocutor compartilhará de seus dizeres. Já o interlocutor, por seu turno, 

para alcançar a significação pretendida, deverá acionar seus conhecimentos 

para a interpretação do enunciado. De acordo com essa visão teórica, o locutor 

e interlocutor estão sempre em interação, ambos são responsáveis pela 

construção do sentido. O receptor é visto como um ser ativo, co-enunciador do 

ato de linguagem.  

Segundo Charaudeau (2005, p.15), todo ato de linguagem é um 

fenômeno de troca entre dois parceiros que devem reconhecer-se como 

semelhantes e diferentes. Semelhantes, pois, para a troca ocorrer, os 

participantes devem compartilhar conhecimentos e interesses comuns; já a 

diferença tem origem em relação ao outro, somos o que o outro não é. 

 

Ainda de acordo com Charaudeau (2008, p.44), o ato de linguagem deve 

ser visto como um encontro dialético: 

 

[encontro esse que fundamenta a atividade 
metalinguística de elucidação dos sujeitos da linguagem] 
entre dois processos:  
- O processo de Produção, criado por um EU e dirigido a 
um TU-destinatário;  
- O processo de Interpretação, criado por um TU´- 
interpretante, que constrói uma imagem EU´ do locutor.  

 

 

O resultado dessa proposição revela-se em um ato de linguagem como 

produto da ação de quatro sujeitos interagentes, assim designados na Teoria 

Semiolinguística do Discurso: EU - comunicante / EU - enunciador e TU - 
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destinatário / TU - interpretante, distribuídos por dois circuitos: externo e 

interno. 

É importante salientar os dizeres de Charaudeau (2001a, p.28-9) sobre o 

ato de linguagem: 

• O ato de linguagem é um fenômeno que comunga o dizer e o fazer. O 

fazer é o lugar da instância situacional, espaço dos parceiros da troca. O 

dizer é o lugar da instância discursiva denominada como encenação, 

espaço dos protagonistas da troca. Essa dinâmica entre o fazer (circuito 

externo) e o dizer (circuito interno) constitui a totalidade do ato de 

linguagem.   

• Todo ato de linguagem corresponde a uma dada expectativa de 

significação. A encenação do dizer está condicionada ao conjunto de 

estratégias discursivas que são postas em jogo pelos sujeitos 

participantes da troca comunicativa – instância de produção e 

interpretação – levando-se em conta as determinações do quadro 

situacional. 

• O ato de linguagem é o resultado da ação de seres portadores de 

identidade psicossocial, mais ou menos conscientes, das práticas sociais 

e das representações imaginárias da comunidade a qual pertencem. Isto 

leva o autor a considerar que o ato de linguagem não é totalmente 

consciente, sendo subsumido por um certo número de rituais socio-

linguageiros.    

 

Charaudeau (2008, p.52) representa o ato de linguagem e os sujeitos 

interagentes por meio do esquema descrito no quadro 3. 
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Quadro 3 – O Ato de Linguagem e os seus quatro sujeitos (Adaptado de Charaudeau, 2008, 
p.52) 

 

Charaudeau (2008) postula a existência de dois sujeitos para cada 

circuito, identificados por “Eu” e “TU” (sujeito produtor e sujeito interlocutor), 

ambos pertencentes ao Ato de Linguagem. O “EU-enunciador” (EU-e) e o “TU-

destinatário” (TU-d) são sujeitos que pertencem ao “circuito interno”, vistos 

como sujeitos discursivos, considerados os protagonistas do ato de fala e, 

portanto, “seres do Dizer”.  Ao mesmo tempo, tem-se, o “circuito externo”, onde 

se encontram os seres reais da comunicação, vistos como parceiros; são seres 

do mundo, com identidade psicossocial e denominados “seres do Fazer”.  

 

O “EU-comunicante” é o sujeito locutor, agente da fala, ele é o ponto de 

partida do processo de produção da fala ou do texto escrito. Este sujeito possui 

um projeto de fala, envolvendo a influência que deseja exercer sobre o outro. O 

sujeito comunicante (EU-c) cria um sujeito destinatário (TU-d), o ser discursivo 

que se pretende atingir, o receptor ideal. Para que haja compreensão mútua 

entre as partes produtora e interpretante, é necessário que a imagem do sujeito 

destinatário (TU-d), assim como previsto pelo sujeito comunicante (EU-c), seja 

alcançada pelo sujeito interpretante (TU-i).  

 

Visto do lado do processo de interpretação, o sujeito interpretante (TU-i) 

tentará criar uma hipótese sobre a imagem do sujeito destinatário (Tu-d), como 

proposto pelo sujeito comunicante (EU-c), fazendo a imagem do (Tu-i) coincidir 
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com aquela do (TU-d). Mas, se tal hipótese construída através do enunciado se 

distanciar da expectativa do sujeito comunicante do ato de linguagem, há 

chance de a troca comunicativa não obter o efeito esperado. Neste sentido, 

Charaudeau (2008, p.50) diz: 

 

O EU-C não é um ser único, fixado de uma vez por 
todas. Ele é o que o processo interpretativo diz dele (diz-
me qual é sua interpretação e te direi como vês o EU-c). 
Em outros termos, EU-c depende do conhecimento que 
TU-i tem dele. Ora, um mesmo ato de linguagem pode 
ser interpretado por diferentes Tu-i e com isso, o EU-c 
pode ser conhecido de diferentes maneiras. Assim, uma 
mesma fala poderá ser interpretada como “provocadora”, 
“demagógica”, “denunciadora” e/ou “irônica conforme o 
TU-i. 

 
 

Assim, torna-se notório que o Ato de Linguagem implica um Contrato de 

Comunicação, como um acordo que se estabelece entre os sujeitos 

interagentes, aliado às condições de produção e aos saberes compartilhados. 

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008, p.132), o termo contrato de 

comunicação é empregado para designar o que faz com que o ato de 

comunicação seja reconhecido como válido do ponto de vista do sentido. Essa 

relação contratual permite aos parceiros do ato de linguagem que se 

compreendam e que possam interagir, construindo o sentido, finalidade do ato 

de comunicação. É importante ressaltar a importância que Charaudeau (2008) 

dá ao contrato de comunicação, visto como conceito central, que abarca o 

conjunto das condições em que se realiza o ato comunicativo, independente da 

forma, seja oral ou escrita, monolocutiva ou interlocutiva. Charaudeau (2008, 

p.56) esclarece:  

A noção de contrato pressupõe que os indivíduos 
pertencentes a um mesmo corpo de práticas sociais 
estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as 
representações linguageiras dessas práticas sociais. Em 
decorrência disso, o sujeito comunicante sempre pode 
supor que o outro possui uma competência linguageira 
de reconhecimento análoga à sua. Nesta perspectiva, o 
ato de linguagem torna-se uma proposição que o EU faz 
ao TU e da qual ele espera uma contrapartida de 
conivência.  
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Para a análise semiolinguística do discurso importam os possíveis 

interpretativos, que aparecem no ponto de encontro da instância da produção e 

da instância da interpretação. Isto não significa dar conta do ponto de vista do 

sujeito comunicante (EU-c) ou do sujeito interpretante (TU-i); ao contrário, 

pretende-se uma análise a partir do entrecruzamento de olhares dos sujeitos 

existentes no ato de linguagem (parceiros e protagonistas), atualizando a 

investigação tradicional de análise textual que busca apenas quem fala e para 

quais sujeitos o texto faz falar. Tendo como base a dimensão do processo 

comunicativo, é importante reconhecer as flutuações de sentido das formas 

linguísticas, os traços identitários dos sujeitos, o contexto e a situação da troca, 

uma vez que a reunião desses elementos resulta em possibilidades de 

interpretação de um ato de linguagem. Segundo Charaudeau (2008, p.63), os 

possíveis interpretativos são:  

Testemunhas das práticas sociais que caracterizam um 
grupo ou uma comunidade humana. Logo, constituem 
as representações linguageiras das experiências dos 
indivíduos que pertencem a esses grupos, enquanto 
sujeitos individuais e coletivos. Porém, estas 
representações não são construídas a esmo: são 
organizadas através de elementos linguageiros, 
semânticos e formais, que são, por sua vez, compostos 
de várias ordens de organização. 

 

O conceito de possíveis interpretativos é proveitoso em nossa 

investigação, visto que esse conceito considera as diferentes leituras que um 

discurso é capaz de produzir. Esses possíveis interpretativos vão conduzir 

nossa pesquisa para desvendar os imaginários sociodiscursivos projetados nas 

letras de canção buarqueanas. Tal definição teórica será tratada no Capítulo 5 

“Representações Sociais e Imaginários Sociodiscursivos”.     

 

3.3. As Competências de Linguagem 

De acordo com o dizer de Charaudeau (2001b), a finalidade do ato de 

comunicação é a intercompreensão. Para este autor, a construção do sentido, 

mediante qualquer ato de linguagem, procede de um sujeito que se dirige a 
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outro sujeito, dentro de uma situação de troca específica, que sobredetermina 

parcialmente a escolha dos recursos de linguagem que o sujeito poderá usar. 

Isto levou o referido teórico a elaborar um modelo organizado em quatro níveis, 

com quatro tipos de competência para o sujeito: o nível Semântico, associado à 

competência semântica; o nível Comunicacional ou Situacional, associado à 

competência situacional; o nível Discursivo, associado à competência 

discursiva; e o nível Semiolinguístico associado à competência 

semiolinguística.    

A Competência Semântica está ligada à aptidão que o sujeito possui 

para estruturar os diferentes tipos de saberes, isto é, a habilidade  em construir 

o sentido recorrendo-se às formas gramaticais instituídas. Essa competência 

diz respeito à tematização.  

A Competência Comunicacional (ou situacional) exige de todo sujeito 

(comunicante e interpretante) que se comunica por meio da linguagem estar 

apto a construir seu discurso em função da identidade dos participantes 

(protagonistas e parceiros) da troca comunicativa, da finalidade da troca, de 

seu propósito (tematização) e das circunstâncias materiais (dispositivo).   

A identidade dos participantes (protagonistas) da troca determina “quem 

fala com quem”, em termos de estatuto, papel social e localização dentro das 

relações de força (poder). Charaudeau (2001b) acrescenta que a identidade do 

sujeito falante determina e justifica seu “direito de falar” ou “direito à palavra”. 

Então, “todo discurso seria marcado por uma certa performatividade, desde 

que o ator social, que está na origem enunciativa, fosse reconhecido em seu 

estatuto: não é mais o que é dito que conta, mas a origem enunciativa externa 

do que é dito” (CHARAUDEAU, 2004, p.15). 

A finalidade, elemento essencial de um ato de comunicação, é dada pela 

resposta à seguinte pergunta implícita: “Estou aqui para dizer o quê?” expressa 

neste nível, em termos de efeitos discursivos (“prescrição, “solicitação”, 

“informação”, “incitação” etc.). Em outros termos, a finalidade discursiva alinha-

se à intenção, ao objetivo do enunciador em seu projeto de fala. 
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O propósito está associado ao princípio da pertinência, o qual se 

constrói a partir da ideia de que todo ato de linguagem está inserido dentro de 

uma área temática, por mais geral que seja. A forma como se estrutura o 

“sobre o que se fala” trata-se da tematização. Logo, pode-se dizer que a 

competência situacional é o que determina o que está em jogo no ato de 

linguagem. Isso é fundamental, pois, não há ato de linguagem sem propósito.  

De acordo com Charaudeau (2004, p.27) os dados das circunstâncias 

materiais determinam certos modos de semiologização, isto é, a organização 

da mise en scéne material (verbal e/ou visual) do ato de comunicação. 

Segundo o autor, as circunstâncias materiais permitem distinguir variantes 

dentro da situação global de comunicação que lhe dão dimensões específicas. 

As circunstâncias podem ser expressas em situações interlocutivas (trocas 

orais), escritas (monolocutivas) e em outros tipos de situação de locução 

(CHARAUDEAU, 2001b). 

Charaudeau (2001b) postula que a competência discursiva exige dos 

sujeitos interagentes a capacidade de manipular (EU) – reconhecer (TU) os 

diferentes procedimentos de encenação discursiva. Para este autor, as 

estratégias podem ser da ordem: Enunciativa, Enunciatória e Semântica. 

  As estratégias de ordem Enunciativa remetem às atitudes enunciativas 

que o sujeito falante constrói em função dos elementos de identificação e inter-

relação da situação de comunicação. Surgem a partir daí um EU e um TU da 

enunciação. Isso será alcançado por meio do jogo da modalização do discurso 

e pela construção dos papéis enunciativos. Tais estratégias delimitam a 

situação de enunciação, que emerge a partir do contexto situacional. 

As estratégias de ordem Enunciatória remetem aos Modos de 

organização do discurso: o modo descritivo, o modo narrativo, o modo 

argumentativo e o enunciativo. Charaudeau (2001b) esclarece que esses 

modos não são universais, ou seja, cada comunidade desenvolve seus 

próprios modos e acrescenta que esse tipo de competência pode ser 

alcançado não só por meio da experiência de leitura e escrita, como também 

por meio do convívio escolar.   
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As estratégias de ordem Semântica remetem ao que a linguística 

cognitiva definiu como “o entorno cognitivo compartilhado” (SPERBER, 1989 

apud CHARAUDEAU, 2001b). Para que haja compreensão entre os sujeitos 

interagentes da troca comunicativa é fundamental que esses participantes 

compartilhem conhecimentos (saberes). São conhecimentos de naturezas 

distintas: os saberes de conhecimento e os saberes de crença. O primeiro 

fundamenta-se a partir de uma visão mais objetiva sobre o mundo, procedendo 

de uma representação racionalizada sobre o real, afastando-se das percepções 

subjetivas e aproximando-se de dados científicos e intelectualizados. O 

segundo, o saber de crença, remete aos sistemas de valores, mais ou menos 

estáveis, referente a um mesmo grupo social, conferindo-lhes uma identidade 

(opiniões coletivas).  

A competência semiolinguística assegura que todo sujeito comunicante 

e interpretante pode manipular – reconhecer a forma dos signos, suas regras 

combinatórias e seu sentido. Esses elementos são acionados a fim de 

expressar uma intenção de comunicação, de acordo com os elementos do 

quadro situacional e das exigências da organização discursiva. É, portanto, 

neste nível que se dá a construção do texto. 

São essas quatro competências reunidas que constituem as condições 

de comunicação por meio da linguagem. Para Charaudeau (2001b) essas 

quatro competências devem ser vistas como o resultado de um movimento de 

ida e volta permanente entre a habilidade (aptidão) para reconhecer as 

condições sociais de comunicação, a habilidade manipular – reconhecer as 

estratégias discursivas e a habilidade de manipular – reconhecer os sistemas 

semiolinguísticos. 

Todos os conceitos abordados nessa seção são muito importantes para 

a delimitação da teoria dos gêneros discursivos de acordo com a perspectiva 

de Charaudeau (2004). Essa noção de gênero discursivo será contemplada no 

Capítulo 6 “O Gênero Letra de Canção”.  

O capítulo seguinte é dedicado aos modos de organização do discurso. 

Inicialmente, serão abordados os diferentes modos de organização do discurso 
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(descritivo, narrativo, argumentativo e enunciativo), de acordo com a 

perspectiva Semiolinguística do Discurso. Em seguida, o modo de organização 

narrativo será tratado em particular. 
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4. Modos de Organização do Discurso 

 

A vida segue sempre em frente 
O que se há de fazer? 

Chico Buarque 

A partir da reflexão sobre os componentes da organização discursiva, 

Charaudeau (2008) propõe, em obra intitulada “Linguagem e Discurso: Modos 

de Organização”, que para cada finalidade comunicativa o sujeito falante 

poderá dispor de diferentes modos: o Descritivo, o Narrativo, o Argumentativo e 

o Enunciativo. 

O Modo Descritivo compõe-se de três elementos, os quais são, ao 

mesmo tempo, autônomos e indissociáveis: nomear, localizar-situar e 

qualificar.  

Nomear é dar existência a um ser por meio de uma dupla operação: a 

percepção e a classificação; ambas estabelecem uma relação de dependência 

com os sujeitos que as percebem, visto que o linguista francês evitou 

considerar que o mundo seja pré-recortado e que bastaria descobri-lo enquanto 

tal, propondo, desta forma, que é o sujeito que constrói e estrutura a visão do 

mundo. Nomear não deverá ser visto como um simples processo de 

etiquetagem de uma referência já existente, mas como uma atividade 

interessada nos seres do mundo.   

Localizar-situar é o elemento determinante da posição (lugar) que um 

ser ocupa no espaço e no tempo. É importante salientar que a localização-

situação está voltada para um recorte objetivo do mundo, mas sem perder de 

vista que esse recorte depende da visão que um grupo cultural projeta sobre 

esse mundo.  

Qualificar consiste em atribuir a um ser, de maneira explícita, uma 

qualidade que o caracteriza e o especifica, classificando-o, desta vez, em um 

subgrupo. A qualificação confere um sentido particular ao seres do mundo, pois 

esse elemento tem origem no olhar que o sujeito falante lança sobre os demais 

seres e o mundo, testemunhando, assim, sua subjetividade. Portanto, qualificar 
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é uma atividade que permite ao sujeito falante manifestar o seu ponto de vista 

acerca do mundo num jogo de conflito entre as visões normativas impostas 

pelos consensos sociais e as visões próprias ao sujeito.  

O Modo Narrativo consiste em descrever a sequência de ações ou 

acontecimentos de uma história contextualizada e situada no tempo, a partir de 

um narrador ou contador investido de uma intencionalidade, a fim de produzir 

um relato. De acordo com a Teoria Semiolinguística do Discurso, contar não se 

limita a descrever fatos, configurando-se como uma atividade linguageira cujo 

desenvolvimento implica uma série de tensões e até mesmo de contradições. 

No dizer de Charaudeau (2008, p. 154) contar: 

Representa uma busca constante e infinita; a da 
resposta às perguntas fundamentais que o homem se 
faz: “Quem somos? Qual é a nossa origem? Qual é 
nosso destino?” Dito de outro modo: “Qual é a verdade 
de nosso ser?” Como esta não se deixa descobrir, o 
homem, através de seu imaginário, produz narrativas 
que, falando de fatos e gestos dos seres humanos, 
liberam parcelas desta verdade.   

 

O Modo Argumentativo pode ser caracterizado a partir da relação de 

uma proposta sobre o mundo, um sujeito argumentante e um sujeito-alvo. 

Charaudeau (2008, p.205) afirma que é necessário que exista uma proposta 

sobre o mundo que provoque um questionamento em alguém, quanto à sua 

legitimidade; um sujeito que argumente em prol desse questionamento e, por 

meio do raciocínio, formule uma verdade (quer seja própria ou universal, quer 

se trate de uma simples aceitabilidade ou de uma legitimidade) em relação a 

essa proposta; e um sujeito-alvo, que por sua vez, encontre-se relacionado 

com essa proposta, com o questionamento e com a verdade. Em outras 

palavras, este sujeito-alvo é quem o argumentador deseja persuadir, a fim de 

fazê-lo compartilhar de seus dizeres e verdades.   

O Modo Enunciativo é uma categoria de discurso que indica o 

comportamento do sujeito enunciador na mise en scéne de um ato de 

linguagem. Charaudeau (2008, p.81) postula que esse modo não deve ser 

confundido com a Situação de Comunicação, uma vez que nesta encontram-se 
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os parceiros do ato de linguagem, ou seja, os seres portadores de uma 

identidade psicossocial (seres do fazer). Já no Enunciativo, o foco de interesse 

é pelo ser de fala, o qual exerce um papel discursivo, interno ao ato de 

linguagem. O Enunciativo ocupa uma posição diferenciada na organização do 

discurso, pois sua vocação essencial é a de dar conta da posição do locutor 

com relação ao interlocutor e, com isso, esse Modo intervém na encenação dos 

demais modos de organização do discurso. Portanto, é o Modo Enunciativo 

que comanda os demais. 

 

4.1. O Modo de Organização Narrativo 

 É necessário salientar que, para a nossa pesquisa, o modo narrativo é 

particularmente importante para efeito de captura do ponto de vista do 

enunciador e dos imaginários sociodiscursivos correspondentes na cena 

enunciativa. Por isso, há uma seção dedicada a ele.   

Segundo Charaudeau (2008, p.156), a narrativa é uma totalidade e o 

modo de organização narrativo um de seus componentes. A narrativa 

corresponde à finalidade do “que é contar?” e, para tal, é preciso, 

concomitantemente, descrever ações e qualificações, isto é, utilizar modos de 

organização do discurso que são o Narrativo e Descritivo. Assim, para o 

linguista francês, Contar é “também construir um universo de representações 

das ações humanas por meio de um duplo imaginário baseado em dois tipos 

de crenças que dizem respeito ao mundo, ao ser humano e à verdade”. O autor 

enfatiza que não se pode confundir narrativa e modo Narrativo ou (Descritivo), 

a primeira englobando os dois outros (CHARAUDEAU, 2008, p.154). 

Ainda ao que se refere à distinção entre o modo Descritivo e o Narrativo, 

Charaudeau (op. cit., p.157) observa que o primeiro mostra o mundo de 

maneira imutável, descontínua, taxionômica e aberta, enquanto o segundo 

caracteriza o mundo de forma sucessiva e contínua, ou seja, o mundo passa a 

ser construído de acordo com uma sucessão de ações encadeadas, que se 

influenciam mutuamente, numa lógica cuja coerência é marcada por seu 

próprio fechamento.   
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Charaudeau (2008, p.158) diz que o modo Narrativo possui uma dupla 

articulação:   

� a organização da lógica narrativa, na qual se constrói uma sucessão de 

ações segundo uma lógica, com vistas a construir a trama de uma 

história, voltada para o mundo referencial; 

� a organização da encenação narrativa, na qual se constrói um universo 

narrado, a partir da atuação de um sujeito narrante que se encontra 

vinculado por um contrato de comunicação ao destinatário da narrativa.    

Assim, Charaudeau (2008, p.159) afirma a importância da dupla 

articulação presente neste Modo de Organização, postulando ser um 

instrumento de análise para os textos narrativos. O autor concebe, então, o 

modo Narrativo como “uma mecânica cujos componentes serão descritos sem 

prejulgar os efeitos que suas combinações poderiam produzir num texto 

particular”, sob uma visão de texto resultante de uma combinação de fatores 

diversos, situados além dos sistemas das línguas naturais. 

 

4.1.1. As sequências e seus princípios de organização: a lógica narrativa 

A lógica narrativa como concebida por Charaudeau (2008, p. 166) 

constitui-se de quatro princípios: O princípio de coerência, o princípio de 

intencionalidade, o princípio de encadeamento e princípio de localização.   

• Princípio de coerência: as ações se organizam em uma sucessão de 

acontecimentos dispostos por uma relação solidária, sob uma estrutura 

marcada pela intemporalidade. Por isso, é necessário que, nessa 

sequência de ações, algumas desempenhem um papel narrativo de 

abertura (princípio), o qual possibilita a abertura de novos processos 

dentro da narrativa; e outras, um papel narrativo de fechamento (fim), o 

qual configura a realização do processo, culminando em um resultado 

positivo ou negativo.    

• Princípio de intencionalidade: é a motivação do sujeito falante, que dá 

sentido narrativo às ações. Está associado à intencionalidade do sujeito 
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e propicia um sentido finalizado à sequência. O autor define a 

intencionalidade como “a tomada de consciência mais ou menos clara, 

por um sujeito, de uma situação de falta na qual ele se acha, situação 

que vai desencadear o desejo/projeto de preencher essa falta (a busca)” 

(CHARAUDEAU, 2008, p.168).   

• Princípio de encadeamento: a combinação dos princípios anteriores 

produz sequências cujos modos de encadeamento resultam em 

estruturas complexas. São quatro os tipos de encadeamento: sucessão 

(as sequências apresentam-se de maneira linear e consecutiva), 

paralelismo (as sequências apresentam-se de maneira autônoma; 

desenvolvem-se paralelamente e depois terminam por se encontrar), 

simetria (as sequências desenvolvem-se em pares; assim, a realização 

positiva de uma acarreta a realização negativa da outra) e encaixe (as 

sequências podem ser constituídas de micro-sequências com a 

finalidade de detalhar certos aspectos).  

• Princípio de localização: consiste no fornecimento de pontos de 

referência à organização da trama narrativa. São três os pontos de 

referência: localização (a sequência situada em um determinado 

Espaço), situação (a sequência situada no Tempo) e a caracterização (a 

sequência deve ter seus actantes caracterizados para ilustrar 

especificidades de ordem descritiva). 

 

4.2. A Encenação Narrativa 

Ao reconhecer a complexidade do processo narrativo, Charaudeau 

(2008, p.184) postula a existência de uma mise en scène narrativa, que, assim 

como a troca comunicativa, pressupõe quatro sujeitos interagentes articulados 

em dois espaços de significação: um espaço externo ao texto (extratextual) e 

um espaço interno ao texto (intratextual). O espaço extratextual é o lugar dos 

parceiros da troca linguageira, seres de identidade psicossocial, denominados: 

autor e leitor reais. Já o espaço intratextual é ocupado por protagonistas da 

narrativa, seres de identidade discursiva, denominados: narrador e leitor-

destinatário. 



 

Quadro 4 – Esquema de representação do dispositivo da encenação narrativa (Adaptado 
Charaudeau, 2008, p.184) 

Os parceiros da encenação narrativa são descritos e categorizados por 

Charaudeau (op.cit., p.185) como portadores de dois tipos de identidade: 

indivíduo / leitor real e autor

O autor-indivíduo, segundo o linguista, é um ser que possui nome 

próprio e “identidade de um indivíduo que vive e age na vida social”, integrado 

ao mundo das práticas sociais e coletivas. Quando este autor

participa da narrativa (de maneira explícita) torna

história vivida que lhe é pessoal, ancorada num contexto sócio

ordenador só pode ser a vida, o destino, o acaso, Deus, ou ele mesmo” 

(CHARAUDEAU, op.cit.). O autor

como indivíduo no ato comunicacional convoca este participante 

“receber a veracidade dos fatos em função de sua própria experiência de vida” 

(idem). 

 

Quadro 5 – Esquema de representação dos parceiros da encenação narrativa (Adaptado de 
Charaudeau, 2008, p.185) 
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Esquema de representação do dispositivo da encenação narrativa (Adaptado 

Os parceiros da encenação narrativa são descritos e categorizados por 

., p.185) como portadores de dois tipos de identidade: 

indivíduo / leitor real e autor-escritor / leitor possível.  

segundo o linguista, é um ser que possui nome 

próprio e “identidade de um indivíduo que vive e age na vida social”, integrado 

ao mundo das práticas sociais e coletivas. Quando este autor-

participa da narrativa (de maneira explícita) torna-se “testemunha de uma 

história vivida que lhe é pessoal, ancorada num contexto sócio-histórico, e cujo 

ordenador só pode ser a vida, o destino, o acaso, Deus, ou ele mesmo” 

.). O autor-indivíduo ciente da participação do 

íduo no ato comunicacional convoca este participante - interlocutor a 

“receber a veracidade dos fatos em função de sua própria experiência de vida” 

Esquema de representação dos parceiros da encenação narrativa (Adaptado de 

 

Esquema de representação do dispositivo da encenação narrativa (Adaptado de 

Os parceiros da encenação narrativa são descritos e categorizados por 

., p.185) como portadores de dois tipos de identidade: autor-

segundo o linguista, é um ser que possui nome 

próprio e “identidade de um indivíduo que vive e age na vida social”, integrado 

-indivíduo 

stemunha de uma 

histórico, e cujo 

ordenador só pode ser a vida, o destino, o acaso, Deus, ou ele mesmo” 

indivíduo ciente da participação do leitor real 

interlocutor a 

“receber a veracidade dos fatos em função de sua própria experiência de vida” 

Esquema de representação dos parceiros da encenação narrativa (Adaptado de 



 

A segunda identidade de autor é a de 

“identidade de um indivíduo que desempenha um papel social particular, o de 

escritor”. Apresenta-se com nome próprio de escritor (real ou fictício) e uma 

biografia pública de autor. Tal autor

escritura, baseado em experiências sociais, percebidas enquanto participante 

do mundo das práticas da escritura

meio da organização narrativa que se revela o 

escrever desse escritor. Por isso, este autor

“testemunha de seu próprio ato de escritura e, através dela, de su

sócio-artística”.  O autor-escritor se dirige a um 

competência de leitura, 

reconhecer a natureza de seu ato de escritura”.

Quadro 6 – Esquema de representação dos parceiros da encenação narrativa (Adaptado de 
Charaudeau, 2008, p.186) 
 

Os protagonistas da encenação narrativa são os seres de papel, 

possuidores de identidade anônima, a de 

p.187) esses narradores podem assumir dois tipos de identidade: 

historiador / leitor-destinatário e narrador

O narrador-historiador imprime uma marca de objetividade à história 

contada à medida que acrescenta d

testemunhos, arquivos e documentos. Esse narrador

seu leitor-destinatário receba tal história como uma “representação fiel de uma 

história real” (ibidem). 
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A segunda identidade de autor é a de escritor, o qual possui uma 

“identidade de um indivíduo que desempenha um papel social particular, o de 

se com nome próprio de escritor (real ou fictício) e uma 

biografia pública de autor. Tal autor-escritor está envolvido em um projeto de 

baseado em experiências sociais, percebidas enquanto participante 

do mundo das práticas da escritura. De acordo com Charaudeau (op.cit.

meio da organização narrativa que se revela o projeto de escritura e o 

desse escritor. Por isso, este autor-escritor é considerado 

“testemunha de seu próprio ato de escritura e, através dela, de sua ideologia 

escritor se dirige a um leitor possível, dotado de 

competência de leitura, que é convocado a “receber e principalmente 

reconhecer a natureza de seu ato de escritura”. 

presentação dos parceiros da encenação narrativa (Adaptado de 

Os protagonistas da encenação narrativa são os seres de papel, 

possuidores de identidade anônima, a de narrador. Para Charaudeau (

p.187) esses narradores podem assumir dois tipos de identidade: 

destinatário e narrador-contador / leitor-destinatário.   

historiador imprime uma marca de objetividade à história 

contada à medida que acrescenta dados da realidade histórica, por meio de 

testemunhos, arquivos e documentos. Esse narrador-historiador deseja que 

destinatário receba tal história como uma “representação fiel de uma 

, o qual possui uma 

“identidade de um indivíduo que desempenha um papel social particular, o de 

se com nome próprio de escritor (real ou fictício) e uma 

projeto de 

baseado em experiências sociais, percebidas enquanto participante 

op.cit.), é por 

e o saber 

escritor é considerado 

a ideologia 

, dotado de 

convocado a “receber e principalmente 

presentação dos parceiros da encenação narrativa (Adaptado de 

Os protagonistas da encenação narrativa são os seres de papel, 

. Para Charaudeau (op.cit. 

p.187) esses narradores podem assumir dois tipos de identidade: narrador-

destinatário.    

historiador imprime uma marca de objetividade à história 

ados da realidade histórica, por meio de 

historiador deseja que 

destinatário receba tal história como uma “representação fiel de uma 



 

Quadro 7 – Esquema de representação dos protagonistas da encenação narrativa (Adaptado 
de Charaudeau, 2008, p.187) 
 

O narrador-contador funciona como um organizador de história “contada 

como pertencente a um mundo inventado”, alinhado 

destinatário desse tipo de história “deve receber e partilhar, num mundo de 

ficção, não necessariamente verificável” (CHARAUDEAU, 2008, p.187).

Quadro 8 – Esquema de representação dos protagonistas da encenação narrativa (Adaptado 
de Charaudeau, 2008, p.187) 
 
 

4.2.1. Procedimentos de conf

Charaudeau (2008, p.188) define a configuração da narrativa como 

“procedimentos pelos quais os

Encenação Narrativa se manifestam” e afirma que tais procedimentos estão 

ligados à Identidade, ao Estatuto e 

De acordo com Charaudeau (

narrativo abarca diferentes tipos de 

distintas e, por isso, podem desempenhar um papel particular na encenação de 

uma narrativa. Dessa forma, o autor propõe quatro tipos de intervenções e 

identidades para o narrador: 
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Esquema de representação dos protagonistas da encenação narrativa (Adaptado 

contador funciona como um organizador de história “contada 

como pertencente a um mundo inventado”, alinhado às leis da ficção. O leitor

inatário desse tipo de história “deve receber e partilhar, num mundo de 

ficção, não necessariamente verificável” (CHARAUDEAU, 2008, p.187).

Esquema de representação dos protagonistas da encenação narrativa (Adaptado 

Procedimentos de configuração da encenação narrativa 

Charaudeau (2008, p.188) define a configuração da narrativa como 

“procedimentos pelos quais os componentes que integram o dispositivo da 

Encenação Narrativa se manifestam” e afirma que tais procedimentos estão 

Estatuto e aos Pontos de Vista do narrador textual.

De acordo com Charaudeau (op.cit., p.189), o dispositivo do pro

narrativo abarca diferentes tipos de sujeitos, os quais assumem identidades

distintas e, por isso, podem desempenhar um papel particular na encenação de 

uma narrativa. Dessa forma, o autor propõe quatro tipos de intervenções e 

ador:  

Esquema de representação dos protagonistas da encenação narrativa (Adaptado 

contador funciona como um organizador de história “contada 

s leis da ficção. O leitor-

inatário desse tipo de história “deve receber e partilhar, num mundo de 

ficção, não necessariamente verificável” (CHARAUDEAU, 2008, p.187). 

Esquema de representação dos protagonistas da encenação narrativa (Adaptado 

Charaudeau (2008, p.188) define a configuração da narrativa como 

componentes que integram o dispositivo da 

Encenação Narrativa se manifestam” e afirma que tais procedimentos estão 

textual. 

o dispositivo do processo 

identidades 

distintas e, por isso, podem desempenhar um papel particular na encenação de 

uma narrativa. Dessa forma, o autor propõe quatro tipos de intervenções e 
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• Presença e intervenção do autor-indivíduo: “Esse procedimento de 

presença de um narrador-autor-indivíduo tende a produzir um efeito de 

verismo15 e/ou apelo a compartilhar de um pensamento ou de uma 

experiência vivida. Ao se manifestar assim, esse autor-indivíduo torna-se 

um personagem que se dirige ao leitor de maneira explícita [...]”. Esse 

autor-indivíduo pode se apresentar de maneiras diversas, como: um 

cronista, observador e testemunha de sua época; um contador-

testemunha de sua vida (autobiografia real ou fictícia); e um narrador em 

primeira pessoa de uma narrativa não autobiográfica (Id.ibid p.189).    

• Presença e intervenção autor-escritor: “Esse procedimento de presença 

e de intervenção de um autor-escritor tende a produzir, além de um 

efeito de verismo – já que o escritor é um indivíduo que desempenha um 

papel social particular – um efeito de cumplicidade com o leitor ao qual 

ele propõe, de alguma maneira, um contrato de leitura”. Esse autor-

escritor pode esclarecer seu projeto de escritura por meio de um 

prefácio; outras vezes pode se manifestar como autor-indivíduo-cronista, 

o qual revela seu testemunho sobre um dado acontecimento; e pode 

também assumir o papel de um narrador-autor-escritor-relator de uma 

narrativa que ele transcreve fielmente, proveniente de um documento, 

carta ou de um testemunho oral (Id.ibid. p.190).   

• Presença e intervenção do narrador-historiador: “Esse procedimento é 

designado a ‘dar cobertura’ ao narrador, a protegê-lo de todo 

subjetivismo, a fazer crer que ele se apaga por detrás dos fatos que se 

impõem por sua credibilidade histórica”. Esse autor-historiador visa 

construir uma narrativa de cunho imparcial, com ares de neutralidade; 

 

                                                             
15  Segundo Barthes (2004, p.178), “na história ‘objetiva’, o ‘real’ nunca é mais do que um 

significado não formulado, abrigado atrás da onipotência aparente do referente. Essa 
situação define o que se poderia chamar de efeito de real”. Nesse sentido, Barthes (2004, 
p.189) postula o conceito de ilusão referencial. De acordo com o autor, “a verdade dessa 
ilusão é a seguinte: suprimido da enunciação realista a título de significado de denotação, o 
‘real’ volta a ela a título de significado de conotação; no momento mesmo em que se julga 
denotarem tais detalhes diretamente o real, nada mais fazem, sem o dizer, do que 
significá-lo; (...) é a categoria do real (e não os seus conteúdos contingentes) que é então 
significada; noutras palavras, a própria carência do significado em proveito só do referente 
torna-se o significante mesmo do realismo: produz-se um efeito de real, fundamento dessa 
verossimilhança inconfessa que forma a estética de todas as obras correntes da 
modernidade.    
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para isso lança mão de documentos e testemunhos para validar seu 

relato.        

• Presença e intervenção do narrador-contador: Esse procedimento de 

apagamento do narrador (ele conta a história de outrem) pode aparentar 

sua ausência, porém “a própria organização da narrativa é testemunha 

de sua presença”. Esse narrador-contador pode se revelar no decorrer 

da narrativa, ocupando-se da organização dos elementos dentro da 

história, “como se quisesse ora confiar-se ao leitor, ora guiá-lo em sua 

leitura”.  

É importante para esta pesquisa salientar o que diz Charaudeau (2008, 

p.189-190) sobre as marcas discursivas na narrativa. Para o autor:  

A narrativa apresenta marcas discursivas que remetem 
seja ao contexto-histórico contemporâneo do autor, seja 
ao seu pensamento, principalmente se o narrador se 
expressa como eu [...] a narrativa apresenta marcas 
discursivas que remetem ao fazer de escritura – seja 
para revelar-lhe os aspectos, seja para estabelecer-lhe 
os fundamentos, e, portanto, justificá-lo. 

 

4.2.2. O estatuto do narrador 

Nessa perspectiva sobre o estatuto do narrador, Charaudeau (2008, 

p.194) afirma ser necessário precisar qual é a relação existente entre narrador 

e história contada. Tal relação, para Charaudeau, é complexa e depende ao 

mesmo tempo da identidade (quem fala) e do estatuto do narrador (quem conta 

a história de quem), assim como o seu ponto de vista sobre as personagens da 

história. O narrador, portanto, passa a ser considerado como instância que 

conta. Nesse sentido, Charaudeau (2008, p.194-195) propõe três formas de 

atuação para esse narrador:  

• O narrador conta a história de um outro: O narrador e o personagem 

principal são diferentes. Esse narrador que conta a história em terceira 

pessoa permanece, assim, externo à história. Para essa categoria de 

narrativa distinguem-se dois estatutos de narrador: o narrador é 

totalmente exterior, quando com “exceção de algumas intervenções, ele 
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conta uma história da qual é totalmente ausente enquanto personagem”; 

e o narrador se apresenta como uma testemunha, atua “como um 

simples observador dos acontecimentos que sucedem a outros 

personagens, assumindo a posição de um simples figurante”.  

• O narrador conta sua própria história:  O narrador e o personagem 

principal são iguais. A história é contada em primeira pessoa, pois agora 

o narrador está no interior da narrativa. Charaudeau (2008, p.195-196) 

postula a existência de três tipos de narrador: (i) O narrador é o porta-

voz do autor-indivíduo-escritor, este é o caso da autobiografia real; (ii) O 

narrador não é o porta-voz do autor-indivíduo-escritor, este é o caso de 

uma autobiografia fictícia, em que o narrador conta a história de outrem 

por meio da primeira pessoa; (iii) o narrador-personagem é ao mesmo 

tempo o autor-indivíduo e um indivíduo fictício, isto se esclarece a partir 

da mesclagem de certas marcas características da vida do autor-

indivíduo, acrescida de parte da imaginação, da invenção do autor-

escritor. 

• Existem muitos narradores: A narrativa constitui-se de um 

encadeamento de histórias, na qual cada uma possui um narrador 

próprio. Charaudeau (op.cit., p.196) distingue narrador primário de 

narrador secundário, afirmando que o primeiro “domina o conjunto do 

texto e corresponde então ao autor-escritor” e o segundo integra sua 

história contada à narrativa do narrador primário. Dentro dessa categoria 

o autor diferencia dois casos: (i) o narrador primário relata a narrativa de 

um outro narrador que foi a testemunha de uma história; neste caso, o 

narrador primário não intervém, ou intervém pouco; (ii) o narrador 

primário relata a narrativa de um outro narrador, por isso o narrador 

secundário passa a ser o personagem principal (herói) e o narrador 

primário intervém explicitamente na mise en scène narrativa. 

 

4.2.3. Os pontos de vista do narrador 

O ponto de vista do narrador tem origem nos “saberes” que ele possui 

sobre sua personagem. Trata-se de um saber que o narrador “transcreve em 
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sua narrativa e que, dessa maneira, ele comunica ao leitor”. Charaudeau 

(2008, p.197) propõe a distinção de dois pontos de vista para sua análise:  

• O ponto de vista externo (objetivo): é o saber que o narrador possui 

sobre o que é exterior à personagem, da ordem da aparência 

(superfície), ou seja, o que é facilmente percebido (visto) por qualquer 

sujeito achando-se no lugar do narrador. Charaudeau (op.cit.) conclui 

sobre o ponto de vista objetivo que “ele não depende da visão que a 

personagem descrita poderia ter sobre si mesma e, portanto, também 

não depende da visão do narrador sobre o interior da personagem”.   

• O ponto de vista interno (subjetivo): é o saber que é percebido somente 

pelo narrador, pois este saber diz respeito ao interior da personagem, 

inacessível aos demais sujeitos, por se tratar de sentimentos e 

pensamentos. Sobre esse ponto de vista subjetivo, Charaudeau (2008, 

p.199) diz que “ele depende da visão que a personagem descrita pode 

ter sobre si mesma e depende, portanto, do narrador que é o único que 

decide”.  

Ainda, segundo Charaudeau, em grande parte das narrativas há 

alternância do ponto de vista externo e do ponto de vista interno. Ele esclarece 

também que esse movimento pode partir do ponto de vista externo para o 

interno quando a “observação externa de determinadas características e de 

fatos proponha ao leitor compartilhar suas interpretações, em nome de uma 

certa verossimilhança que faz o ponto de vista interno converter-se em ponto 

de vista externo” (CHARAUDEAU, p. 2008, p.199).  

O próximo capítulo é de grande importância, pois serão abordadas as 

noções de representações sociais e de imaginários sociodiscursivos. 

Inicialmente, será feita uma breve revisão da concepção de representações 

sociais de acordo com a perspectiva de Moscovici (2001) e Jodelet (2001). 

Depois, será apresentado o conceito de imaginários sociodiscursivos conforme 

proposto por Patrick Charaudeau (2006), no quadro de análise da Teoria 

Semiolinguística do Discurso.   
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5. Representações Sociais e Imaginários Sociodiscursivos 

 

Hoje o samba saiu  
Procurando você 
Quem te viu 
Quem te vê 

Chico Buarque 

O conceito de representação social está presente nos estudos da 

Filosofia, da Antropologia Social, da Sociologia, da Psicologia Social e da 

Análise do Discurso; esta última disciplina interessa-nos em especial. As 

representações constroem uma organização do real por meio das próprias 

imagens mentais veiculadas por um discurso e estão e são veiculadas pelo 

próprio real. As representações se configuram em discursos sociais que 

testemunham sobre o saber de conhecimento sobre o mundo, sobre um saber 

de crenças que encerram sistemas de valores dos quais os indivíduos se 

dotam para julgar essa realidade (CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2008).   

A interação entre os falantes de uma língua exige um sistema 

organizado de representações para que a comunicação se estabeleça entre a 

comunidade social. Por isso, os sujeitos interagentes precisam ter referências 

para poderem inscrever-se no mundo dos signos, significar suas intenções e se 

comunicar. “É conjuntamente que se constroem, em nome do uso, a 

normalização dos comportamentos, do sentido e das formas, o sujeito 

registrando-os em sua memória (CHARAUDEAU, 2004, p.19). 

Nesse sentido, Charaudeau (2004, p.19-20) aponta três tipos de 

memória: uma memória dos discursos, uma memória das situações de 

comunicação e uma memória das formas.     

A memória dos discursos é fundamentada pelos saberes de 

conhecimento e de crença sobre o mundo. Tais discursos circulam na 

sociedade como representações sociodiscursivas em torno das quais se 

constroem as identidades coletivas e fragmentam a sociedade em 

comunidades discursivas. Dessa maneira, as comunidades discursivas 

agregam virtualmente sujeitos que comungam os mesmos posicionamentos e 

os mesmos sistemas de valores. 
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A memória das situações de comunicação estabelece os mecanismos 

que normatizam as trocas comunicativas e que se definem por meio de um 

conjunto de condições psicossociais de realização, de modo que os parceiros 

possam se entender sobre o que constitui a expectativa da troca e, então, 

possam estabelecer um contrato de reconhecimento. Dessa forma, constituem-

se as comunidades comunicacionais, as quais reúnem em um mesmo espaço 

sujeitos que partilham representações daquilo que devem ser as constantes 

das situações de comunicação.  

 A memória das formas está ligada às maneiras de dizer, isto é, importa 

a forma de execução da linguagem.  Em torno dessa maneira de falar (quer 

sejam trocas verbais, icônica, gestuais) se constituem as comunidades 

semiológicas. Tais comunidades associam virtualmente sujeitos que se 

reconhecem por meio da rotinização das formas de comportamento e de 

linguagem.   

O estudo das representações sociais foi retomado por Serge Moscovici, 

em 1961, em uma pesquisa sobre a representação social da psicanálise. O 

referenciado teórico atualizou e redefiniu esse conceito, tratando-o como um 

fenômeno, ressaltando sua capacidade de construção do real por meio de sua 

função simbólica. Foi a partir desses estudos, no campo da psicologia social, 

que a representação social passou a ser tratada como teoria, desenvolvida 

inicialmente por Serge Moscovici e alargada por Denise Jodelet (2001). 

De acordo com Jodelet (2001, p.21), as representações sociais são 

fenômenos múltiplos e complexos sempre ativados e em ação na vida social. 

Nas palavras dessa autora, “a representação social é uma forma de 

conhecimento, elaborada e compartilhada em sociedade, que colabora para a 

concepção de uma realidade comum a um conjunto social”. Jodelet (2001) e 

Moscovici (2001) concordam no que diz respeito à complexidade do fenômeno 

da representação social, sua definição e tratamento.  

“Sua posição mista na encruzilhada de uma série de 
conceitos sociológicos e psicológicos” (MOSCOVICI, 
1976, p.39 apud JODELET, 2001, p.26) implica sua 
relação com processos de dinâmica social e psíquica e 
com a elaboração de um sistema teórico também 
complexo. Por um lado, deve-se levar em consideração 
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o funcionamento cognitivo e do aparelho psíquico, e, por 
outro, o funcionamento do sistema social, dos grupos e 
das interações, na medida em que afetam a gênese, a 
estrutura e a evolução das representações que são 
afetadas por sua intervenção (JODELET, 2001, p.26).  

 

As representações sociais orientam e organizam os comportamentos e 

as comunicações sociais. Por isso, podem ser consideradas sistemas de 

interpretação – comandam nossa relação com o mundo e com os demais – e 

observadas como fenômenos cognitivos, pois estão ligadas à esfera social dos 

indivíduos e suas respectivas experiências e percepções. Na perspectiva de 

Jodelet (2001, p.22), as representações sociais 

intervêm em processos variados, tais como a difusão e 
assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento 
individual e coletivo, a definição das identidades 
pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as 
transformações sociais (...) como fenômenos cognitivos, 
envolvem a pertença social dos indivíduos com as 
implicações afetivas e normativas, com as interiorizações 
de experiências, práticas, modelos de condutas e 
pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos 
pela comunicação social, que a ela estão ligadas. Por 
isso, seu estudo constitui uma contribuição decisiva para 
a abordagem da vida mental individual e coletiva.  

 

Entendemos, assim, que, por meio dos estudos das representações 

sociais, é possível compreender e reconhecer o modo pelo qual os sujeitos 

sociais recortam e interpretam o mundo e o contexto no qual eles são 

partícipes. As representações sociais se revelam como uma forma de 

conhecimento da atividade cognitiva elaborada pelos indivíduos e grupos 

sociais a fim de assegurar suas posições sobre os assuntos cotidianos e 

comportamentos atinentes a uma comunidade social. Nesse sentido, Jodelet 

(2001, p. 26) postula que o campo de estudo das representações sociais é 

frutífero e está em expansão. De acordo com seu dizer: 

As representações sociais devem ser estudadas 
articulando-se elementos afetivos, mentais e sociais e 
integrando – ao lado da cognição, da linguagem e da 
comunicação – a consideração das relações sociais que 
afetam as representações e a realidade material, social e 
ideativa sobre a qual elas têm de intervir. É nessa 
perspectiva que Moscovici formulou e desenvolveu sua 
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teoria (cf. principalmente 1976, 1981, 1982 e 1984), que 
constitui a única tentativa sistemática e global existente 
hoje em dia, como lembra Kerzlich (1972).      

 

Ainda, segundo Jodelet (2001, p.27), a representação é caracterizada 

como uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto. Para essa 

autora, a representação possui quatro características específicas:    

• a representação social é sempre representação de alguma coisa; 

• a representação social tem com seu objeto uma relação de 

simbolização (substituindo-o) e de interpretação (conferindo-lhe 

significações);  

• todo estudo de representação passará por uma análise das 

características ligadas ao fato de que ela é uma forma de conhecimento, 

uma modelização do objeto diretamente legível  ou inferida de diversos 

suportes linguísticos, comportamentais ou materiais; 

• a representação serve para agir sobre o mundo e o outro; eis sua 

função social.   

De acordo com a Teoria Semiolinguística do Discurso, a realidade tem 

origem no processo de interpretação. Esta construção do real está associada 

ao sujeito e às condições de produção que emergem do contexto social em que 

ele está inserido. Por isso, segundo Charaudeau (2006, p.195), as 

representações sociais devem ser consideradas aliadas a uma teoria do 

sujeito. Este, por sua vez, é em parte sobredeterminado pelas representações 

do grupo social ao qual pertence. 

Na troca comunicativa, os sujeitos interagentes criam elos sociais 

oriundos de normas de comportamentos e estabelecem representações 

necessariamente compartilhadas. Portanto, para Charaudeau (2006, p.26), “as 

representações sociais organizam os esquemas de classificação e de 

julgamento de um grupo social e lhe permitem exibir-se através de rituais, de 

estilizações de vida, de signos simbólicos”.  
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A realidade não possui significação em si mesma. De acordo com 

Charaudeau (op.cit.), o significado é concedido pelo homem em interação 

social, “a partir da relação que o homem mantém com a realidade por meio de 

sua experiência, e a que estabelece com os outros para alcançar o consenso 

de significação”.   

Dessa maneira, as representações sociais constroem o real como 

universo de significação, constituindo-se em imaginários. Charaudeau (2006, 

p.203) funda assim o conceito: 

Identificados por enunciados linguageiros produzidos de 
diferentes formas, mas semanticamente reagrupáveis, 
nós os chamaremos de “imaginários discursivos”. Enfim, 
considerando que circulam no interior de um grupo 
social, instituindo-se em normas de referência por seus 
membros, falaremos de “imaginários sociodiscursivos”.  

Charaudeau (2006) baseado na noção de imaginário social propõe, para 

integrar o quadro teórico da Semiolinguística, o conceito dos imaginários 

sociodiscursivos. Para desempenhar o papel de espelho identitário frente aos 

membros de um grupo social, os imaginários devem ser materializados. Isso 

pode advir dos comportamentos sociais e das atividades coletivas. No entanto, 

essa materialidade deve ser sustentada por uma racionalidade discursiva, que 

pode estar inserida nos textos escritos ou orais de assuntos diversos, e que 

podem ser transmitidos por gerações: doutrinas religiosas, teorias científicas, 

manifestos culturais, intervenções políticas, provérbios. Portanto, “esses textos 

são sociodiscursivos porque são representações construídas pelo dizer, sendo, 

pois perceptíveis e identificáveis nos e pelos discursos que circulam nos grupos 

sociais” (CHARAUDEAU, 2009).  

Os imaginários são engendrados pelos discursos que circulam nos 

grupos sociais, que se organizam em sistemas de pensamento coerentemente 

criados por valores, representam o papel de justificativa da ação social e se 

depositam na memória coletiva (CHARAUDEAU, 2006b). Segundo o autor, os 

imaginários são apreendidos por meio do discurso e estão fundamentados em 

saberes de crença e saberes de conhecimento. Os saberes, portanto, são 

maneiras de dizer tais discursos enunciados, uma vez que colaboram para a 

estruturação dos sistemas de pensamento.   
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Os saberes de crença se estabelecem a partir de nosso julgamento 

acerca dos fatos do mundo, isto é, constroem-se valores e conhecimentos 

sobre o mundo pautados pelo julgo humano, sem comprovação científica. De 

acordo com esse “saber de experiência”, o vínculo entre o homem e o mundo é 

atravessado pela subjetividade, sobre a qual o homem se sobrepõe ao mundo.  

Os saberes de conhecimento tendem a estabelecer uma verdade16 

acerca dos fenômenos do mundo, livre da subjetividade do sujeito. Esses 

saberes são construídos a partir de uma lógica científica, resultado de uma 

verificação ou experimentação, que podem ser atestados e comprovados no 

mundo real. No âmbito do saber científico, o conhecimento do mundo se impõe 

ao homem, ou seja, a representação da realidade vale pelo conhecimento do 

próprio homem. Segundo Charaudeau (2006), essa razão implica fiadores, ou 

seja, algo ou alguém que abone um determinado parecer, tornando-o uma 

prática de uso coletivo. Os saberes de conhecimento são divididos em: 

• Saber científico: esse saber baseia-se nos procedimentos de 

observação, experimentação e de cálculo, os quais utilizam ferramentas 

para ver o mundo (microscópio) ou operações (informática), cujos 

propósitos são de assegurar que esses procedimentos e esses 

instrumentos possam ser verificados e utilizados por qualquer outra 

pessoa com a mesma habilidade. É interessante salientar que não 

podemos ver a terra girar em torno do sol, entretanto, temos esse 

conhecimento comprovado, oriundo de pesquisas de caráter científico.     

 

• Saber de experiência: esse saber constrói uma explicação para o 

mundo baseado nas experiências vivenciadas, sem necessariamente 

ser comprovada. Esse saber tem origem na experiência cotidiana dos 

indivíduos: quando eu solto um objeto das mãos, ele irá cair: da mesma 

forma, outra pessoa no meu lugar teria tal experiência. Trata-se, neste 

caso, de uma experiência comprovada e universalmente 

compartilhada, pois não é necessário conhecer as leis da gravidade 

para reconhecer que, ao largar um objeto, ele irá cair.  

 

                                                             
16 Noção de verdade de acordo com Charaudeau (2006). 
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No que se refere aos saberes de crença, podemos dividi-los em:   

• Saber de revelação: esse conhecimento se justifica a partir de uma 

verdade exterior ao sujeito, que, ao contrário do saber de 

conhecimento, não precisa ser provada, razão pela qual ela tem uma 

adesão plena do sujeito. Mas, para essa adesão ser justificada, deve 

haver textos que a testemunhem de forma mais ou menos 

transcendental (pensamento que não resulta da experiência), textos 

que tenham um caráter sagrado, desempenhando o papel de valores 

de referência absoluta para que a adesão ocorra. Esses discursos 

pautados por evidências estão ligados às ideologias e doutrinas.  

 

• Saber de opinião: tem origem em um processo de avaliação pelo 

qual o sujeito toma posições sobre os fatos do mundo. Como em todo 

saber de crença, o mundo não se impõe ao sujeito, ao contrário, o 

sujeito é que se impõe ao mundo.  A opinião é o resultado de um 

movimento de apropriação de saberes que advêm das proposições 

circulantes em um grupo social. Esse saber é pessoal e compartilhado 

e, por isso, pode ser contestado. Todo juízo de opinião é subjetivo e 

fundamentado em saberes partilhados. Por essa razão, esse saber 

assume uma função identitária. 

 

o Opinião comum: caracteriza-se por ser um julgamento de 

caráter generalizante, difundido socialmente. É expresso 

por meio de provérbios e ditos populares. Na opinião 

comum, o sujeito não produz argumentos próprios, pois ele 

se apropria do julgamento da doxa.  

o Opinião relativa: esse julgamento diz respeito a um sujeito 

individual ou a um grupo específico. O sujeito emite uma 

opinião relativa como: “Penso que na Europa uma boa 

escolha é a França”. Subentende-se, com este enunciado, 

que há pessoas cujas opiniões diferem daquela. O saber 
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de crença de opinião relativa presentifica-se em espaços 

de discussão democráticos.       

o Opinião coletiva: é a opinião que um grupo possui sobre 

outro grupo. Esse tipo de julgamento visa definir, qualificar 

e essencializar o grupo focalizado. 

 

Nota-se, então, que os imaginários sociodiscursivos são concebidos a 

partir dos diferentes tipos de saber encontrados na sociedade. São esses tipos 

de saber que firmam os discursos circulantes e servem como argumentos para 

a criação dos imaginários. O quadro a seguir apresenta os tipos de saber, 

conforme proposto por Charaudeau (2006b, p.63): 

Quadro 9 – Esquema de representação da Gênese do Saber (Adaptado de Charaudeau, 
2006b, p.63) 

O imaginário é da ordem do verossímil, porque reflete a visão que o 

homem tem do mundo. Essa visão do homem é sempre pautada por uma 

verdade, construída a partir de suas percepções individuais sobre o mundo. 

Por isso, Charaudeau (2006) salienta que o imaginário não pode querer 

testemunhar uma verdade, pois todo imaginário é um imaginário de verdade 

essencializado em um saber do mundo.  
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Na perspectiva de Charaudeau (2006, p.203), o imaginário é construído 

a partir das representações percebidas e significadas sobre o real. Tal prática 

de significação produz os imaginários, os quais em contrapartida dão sentido a 

essa realidade.   

O imaginário é efetivamente uma imagem da realidade, 
mas imagem que interpreta a realidade, que a faz entrar 
em um universo de significações. Ao descrever o 
mecanismo das representações sociais, aventamos com 
outros a hipótese de que a realidade não pode ser 
aprendida enquanto tal, por ela própria: a realidade nela 
mesma existe, mas não significa. A significação da 
realidade procede de uma dupla relação: a relação que o 
homem mantém com a realidade por meio de sua 
experiência, e a que estabelece com os outros para 
alcançar o consenso da significação (CHARAUDEAU, 
2006, p.203)   

 

Os imaginários sociodiscursivos são difundidos em um espaço de 

interdiscursividade e não só testemunham as identidades coletivas, como 

também contribuem para a reflexão dos indivíduos e dos grupos sobre os 

acontecimentos e, por conseguinte, pelos respectivos julgamentos.  

O próximo capítulo é dedicado ao Gênero Letra de Canção. Nesta 

seção, é feita uma revisão do conceito de gênero textual a fim de descrever 

suas principais características. Para isso, serão apresentados os pressupostos 

teóricos de Valente   (2004); Bakhtin (2011); Marcuschi (2008); Schneuwly 

(2004) e Charaudeau (2004).  
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6. O Gênero Letra de Canção 

 
Canta a canção do homem 
Canta a canção da vida 
Canta mais 
 

Chico Buarque 

Essa seção pretende abordar o gênero letra de canção de acordo com a 

perspectiva de Valente (2004) e apresentar aspectos teóricos calcados em 

Charaudeau (2004). Apresentaremos uma breve revisão da literatura sobre 

gêneros discursivos a partir dos estudos de Marcuschi (2008) e Bakhtin (2011). 

Valente (2004) postula um estudo semântico-estilístico das poesias 

cantadas combinadas aos elementos antropológicos e sociológicos presentes 

na cultura brasileira. Segundo o autor, uma abordagem linguística não deve 

ignorar a relação histórica presente na letra de canção: é preciso comungar 

língua e povo. Valente (2004, p.194) diz: 

No que respeita às letras de música, é fundamental que 
sejam vistas como integrantes de canções e não poemas 
da Literatura. Elas são letras musicais ou letras poéticas 
e devem ser abordadas nos aspectos morfossintáticos e 
semântico-estilísticos quando apresentarem 
expressividade textual. Se há quem diga que 
compositores como Caetano e Chico não devem ser 
considerados poetas e não podem ser incluídos na 
geração 60, existem aqueles como Anazildo 
Vasconcelos da Silva17 – e eu entre eles me incluo – que 
vêem como artífices da linguagem poética tais 
compositores.   

 

De acordo com Valente (2004), o Modernismo promoveu a convergência 

entre música e literatura. O autor enfatiza o percurso de Vinicius de Moraes, 

poeta modernista, que migrou da poesia literária para a canção popular. Para 

Moriconi (2002, p.250 apud Valente, 2004, p.198): 

 

                                                             
17Segundo Anazildo (2002, p.77 apud VALENTE, 2004), a única alternativa para os poetas de 
60, que não comungavam com ideias formalistas das Vanguardas, era buscar outro canal de 
comunicação. Foi assim que a poesia invadiu o setor música popular e ganhou o rádio e a 
televisão, e o palco dos festivais da canção virou plataforma de lançamento dos manifestos 
poéticos da geração de 60.  
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O poeta letrado pós-modernista ou pós-tropicalista parte 
de Caetano Veloso e não de Camões. Ele não parte de 
Carlos Drummond, ele parte de Chico Buarque. Inclusive 
ele vai chegar a Drummond Via Chico. Pois, do outro 
lado, em Caetano, Chico, Gil e todos os demais, a 
canção popular muitas vezes busca a tradição da cultura 
letrada como fonte de inspiração.   

 

Na perspectiva Semiolinguística, cunhada por Charaudeau (1999), os 

estudos sobre os gêneros discursivos podem ser abordados distintamente. Os 

gêneros podem ser classificados como uma problemática cognitiva quando 

realçam categorias formais da língua (construções de frases, emprego de 

pronomes e de conectores). Ao passo que, quando estão inseridos numa 

problemática comunicativa, há uma correlação entre a recorrência de marcas 

formais e as respectivas condições de produções situacionais (discurso 

publicitário, discurso didático etc.). 

Charaudeau (2004) propõe pensar os gêneros a partir da natureza 

comunicacional.  Segundo o autor, essa noção deve articular aspectos 

fundamentais, tais como: a ancoragem social do discurso, a natureza 

comunicacional, as atividades linguageiras e as características formais dos 

textos.  

Nesse sentido, Charaudeau (2004, p.18-19) propõe que um gênero do 

discurso não pode ser definido por meio de características formais exclusivas, 

e sim, pelos traços específicos e recorrentes constitutivos de um determinado 

gênero. “As características formais seriam somente traços caracterizadores 

que trariam aos textos propriedades específicas e não traços definitórios que 

trazem aos textos propriedades constituintes”.  

Para Charaudeau, a visada é um dos elementos essenciais na 

caracterização de um gênero. Ressalta, ainda, que o componente finalidade 

será o responsável pela construção de uma visada discursiva. Charaudeau 

(2004, p.23) define a visada como “uma intencionalidade psicosociodiscursiva 

que determina a expectativa (enjeu) do ato de linguagem do sujeito falante e, 

por conseguinte da própria troca linguageira”. Além da finalidade, Charaudeau 

(2004) destaca outros três componentes essenciais do contrato 



 

comunicacional: identidade

p.192), “é pelo contrato comunicacional que são 

gêneros do discurso, o que permite a um sujeito reconhecer um discurso, seja 

ele oriundo de uma publicidade, romance ou dos diversos aspectos da falas 

cotidianas”.  

Com base nos pressupostos de Charaudeau (2004) sobre os gêneros

discursivos, representamos no quadro a seguir o Gênero Letra de Canção, 

aplicado ao contexto das canções buarqueanas. 

 Quadro 10 – Gênero Letra de Canção

 

Assim como o Contrato de Comunicação

Semiolinguística, um gênero discursivo apresenta
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identidade, propósito e circunstâncias. Segundo Sou

p.192), “é pelo contrato comunicacional que são constituídos e definidos os 

gêneros do discurso, o que permite a um sujeito reconhecer um discurso, seja 

ele oriundo de uma publicidade, romance ou dos diversos aspectos da falas 

pressupostos de Charaudeau (2004) sobre os gêneros

discursivos, representamos no quadro a seguir o Gênero Letra de Canção, 

aplicado ao contexto das canções buarqueanas.  

Gênero Letra de Canção  

Contrato de Comunicação, postulado central da Teoria 

Semiolinguística, um gênero discursivo apresenta suas restrições e estratégias.  

A questão fundamental que é colocada é a das 
restrições e da liberdade de que o sujeito falante dispõe. 
Aceitar que existem gêneros é reconhecer que a 
produção linguageira é submetida a restrições
(CHARAUDEAU, 2004, p.19). 

Segundo Sousa (2004, 

constituídos e definidos os 

gêneros do discurso, o que permite a um sujeito reconhecer um discurso, seja 

ele oriundo de uma publicidade, romance ou dos diversos aspectos da falas 

pressupostos de Charaudeau (2004) sobre os gêneros 

discursivos, representamos no quadro a seguir o Gênero Letra de Canção, 

, postulado central da Teoria 

restrições e estratégias.   

A questão fundamental que é colocada é a das 
restrições e da liberdade de que o sujeito falante dispõe. 
Aceitar que existem gêneros é reconhecer que a 

submetida a restrições 
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Charaudeau (2008, p. 77-78) salienta que os gêneros textuais podem 

coincidir com um modo de discurso predominante em sua organização, 

contudo, podem, também, resultar da combinação de vários desses modos. O 

autor estabelece uma distinção entre texto e gênero textual. 

O texto é a manifestação material (verbal e semiológica: 
oral / gráfica, gestual, icônica etc.) da encenação de um 
ato de comunicação, numa situação dada, para servir ao 
Projeto de fala de um determinado locutor. Ora, como as 
finalidades das Situações de comunicação e dos 
Projetos de fala são compiláveis, os Textos que lhes 
correspondem apresentam constantes que permitem 
classificá-los em Gêneros Textuais. 

 

Por sua vez, os gêneros textuais, segundo Marcuschi (2008), são textos 

materializados em situações comunicativas presentes em nossa vida diária, 

vinculados aos aspectos culturais, sociais e históricos de uma dada 

comunidade linguística. Para o autor, a comunicação verbal se origina por meio 

de algum gênero textual, caracterizando-se como atividade sociodiscursiva, 

ancorada na tríade linguagem, homem e sociedade. Nessa perspectiva sobre 

os gêneros textuais, Bronckart (1999) diz que “a apropriação dos gêneros é um 

mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades 

comunicativas humanas”.   

É importante destacar as contribuições teóricas de Mikhail Bakhtin 

acerca dos gêneros textuais ou gêneros do discurso, expressões que podem 

ser usadas intercambiavelmente, sendo a segunda adotada pelo linguista 

russo. Para Bakhtin (2011, p.261), a utilização da língua se manifesta em forma 

de enunciados (orais ou escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 

integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados 

são caracterizados como tipos relativamente estáveis, pois contribuem para 

que a troca comunicativa entre falantes ocorra de forma organizada e de 

maneira que os falantes da língua compreendam-se mutuamente e utilizem os 

gêneros adequados à situação linguageira. Nas palavras de Bakhtin (2011, 

p.261-2): 

Esses enunciados refletem as condições específicas e 
as finalidades de cada referido campo não só por seu 
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conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua 
construção composicional. Todos esses três elementos – 
o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional –estão indissoluvelmente ligados no todo 
do enunciado e são igualmente determinados pela 
especificidade de um determinado campo de 
comunicação.  

 

Schneuwly (2004) filia-se à noção de gênero proposta por Bakhtin 

quando concorda que o gênero é um instrumento. Contudo, o autor propõe que 

se deva acrescentar um sujeito (locutor-enunciador) e uma ação (situação 

definida por uma série de parâmetros) com o auxílio de um instrumento 

semiótico, o gênero. Segundo ele, a escolha do gênero se faz em função da 

definição dos parâmetros da situação que guiam a ação, que se institui em uma 

relação meio-fim, considerada como a estrutura de base da atividade mediada.       

A comunicação entre falantes de uma língua se realiza verbalmente por 

algum texto. Essas manifestações verbais encontram-se estabilizadas em 

gêneros textuais. Segundo Marcuschi (2010), autores como Bakhtin e 

Bronckart consideram a língua em seus aspectos discursivos e enunciativos, e 

não em suas peculiaridades formais, caracterizando a língua como atividade 

social, histórica e cognitiva. Nesse viés, privilegia-se a natureza funcional e 

interativa e não o aspecto formal e estrutural da língua. Tal noção associa-se 

ao caráter de indeterminação e de constituição da língua, pois a língua, para os 

autores citados, não é percebida como espelho da realidade nem como um 

instrumento.  Para Marcuschi (2008, p.163), a “língua é uma atividade 

sociointerativa de caráter cognitivo, sistemática e instauradora de ordens 

diversas na sociedade”.       

O gênero textual, para o autor, refere-se aos “textos materializados” 

presentes em nosso dia a dia e que apresentam “características 

sociocomunicativas” definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 

composição particular. Caracterizam-se como textos empiricamente realizados 

que cumprem funções em situações comunicativas. Possuem um número 

expressivo de representações, tais como: carta pessoal, telefonema, bilhete, 

reportagem jornalística, sermão etc. 
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Os gêneros textuais são baseados em aspectos sociocomunicativos e 

discursivos, considerados como critérios externos, já os tipos textuais estão 

fundamentados em traços linguísticos e formais, os critérios internos. Para 

Marcuschi (2010) os gêneros são entidades comunicativas e formas verbais de 

ação social que permanecem organizadas e vinculadas à vida social e cultural 

do homem.  

Os gêneros estão vinculados às práticas sociais, nas quais os seres 

sociais estão profundamente envolvidos. Os gêneros exercem no cotidiano, 

portanto, o papel de um “balizador” situado social e culturalmente, que orienta o 

falante a agir e usar o código adequadamente.  

Nesse contexto, o próximo capítulo aborda, como análise de corpus, um 

estudo sob o viés semiolinguístico da letra de canção buarqueana, com o 

propósito de descortinar aspectos linguístico-discursivos que integram a 

constituição de um hipotético imaginário sociodiscursivo multifacetado de luta 

contra a censura.  
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7. Análise do Corpus 

 

Felicidade aqui 
Pode passar  
E se ela for de samba 
Há de querer ficar 
 

Chico Buarque 

 

7.1. Procedimentos Metodológicos 

 

7.1.1. Breve histórico do corpus 

O Brasil permaneceu entre 1964 e 1985 governado por um regime 

ditatorial. Este período foi marcado por intensa repressão, violência, 

perseguição e censura aos movimentos sociais que se apresentavam 

contrários ao regime opressor.  

Centrados no período aqui recortado (décadas de 60 e 70), notamos a 

dimensão do alcance da repressão militar. Sabe-se que a sociedade, a 

televisão, os jornais, as rádios, ou seja, os meios de comunicação, em geral, 

foram duramente censurados, impedidos de fazer menção negativa ao regime 

imposto pelo golpe militar. Até mesmo os artistas brasileiros consagrados 

nacionalmente “perderam” seus direitos de composição e expressão verbal. O 

lirismo, a subjetividade e a arte dos intérpretes foram, de certa forma, 

suspensos nesse período, emudecidos pela recorrente violência na ditadura. 

Embora recursos estilísticos diversos fossem utilizados com maestria 

nas composições em geral e nas de Chico Buarque em particular, as letras 

passavam por um crivo, ou seja, um censor. Cabia a este designado 

funcionário a análise e interpretação do que fora escrito, podendo ser liberado 

ou não para a veiculação ao público. A recusa constante a inúmeras canções 

pelo órgão censor fez com que Chico Buarque, por exemplo, lançasse mão de 

estratégias linguístico-discursivas diversas, a fim de driblar os censores.  

Nesse cenário de repressão, nota-se a dimensão que a estratégica 

expressão verbal, especialmente materializada em forma de canção, é capaz 
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de atingir. Por meio da canção mobilizam-se multidões, como fora o caso de 

certas canções buarqueanas. Um bom exemplo foi Apesar de Você (1970), 

símbolo das canções de protesto, conhecida como uma espécie de “grito” 

libertário.      

A eficácia da canção está, também, no âmbito da reflexão gerada no 

interlocutor projetado, que estava inserido na situação social e histórica da 

nação. A canção atua sobre o ouvinte provocando envolvimento emocional, 

efeito sinestésico e empatia a quem aprecia o canto. Desta forma, aproximava-

se e promovia-se interação entre as instâncias produtora (compositor) e 

receptora (público-alvo brasileiro), as quais – imaginava-se - comungavam os 

mesmos anseios e propósitos naquele momento, expressos nas letras de 

canção. 

 

7.1.2. Constituição do corpus 

 O corpus desta pesquisa é composto por letras de canções do cantor e 

compositor Chico Buarque de Hollanda. O ano de composição das canções foi 

considerado para traçarmos o recorte metodológico, visto que este estudo 

compreende o total de seis canções produzidas com temáticas voltadas, 

explicitamente, para o universo feminino (com títulos cujos nomes são de 

mulheres) entre os anos 1964 e 1979, período em que o Brasil vivia uma 

ditadura militar.  

 Nesta análise, optamos pela temática explícita que faz referência ao 

universo feminino na obra buarqueana, pois notamos ser marcante a presença 

da personagem “mulher” em seus cinquenta anos de composição musical. Para 

o DVD À Flor da Pele, sobre a temática feminina de suas canções, Chico 

Buarque declara ter uma grande curiosidade sobre a alma feminina. Chico 

revela ser um grande “desconhecedor” das mulheres e, por esse motivo, diz ter 

um profundo interesse em entendê-las. Segundo Chico, 18   

 

                                                             
18 Chico Buarque, DVD À Flor da Pele, 2005. 
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a alma feminina é um grande mistério. Sinto-me um 
voyeur diante das mulheres, gosto de observá-las, e não 
de ser observado por elas. Acho uma contradição isso 
de dizer todo tempo que eu expresso muito bem o 
sentimento feminino, pois, para mim, as mulheres são 
um enorme mistério.  

O corpus selecionado é assim constituído pelas seguintes canções: 

1. A Rita (1965) 

2. Tereza Tristeza (1965) 

3. Carolina (1967) 

4. Januária (1967) 

5. Benvinda (1968) 

6. Angélica (1977) 

 

7.1.3. Procedimentos de análise 

 Este trabalho pretende fazer uma pesquisa documental e exploratória, 

de natureza qualitativa. A escolha desse viés para a orientação metodológica 

é fundamental, pois este estudo está voltado para a interpretação de letras de 

canções e, por isso, nosso propósito é a investigação detalhada dos níveis 

semiolinguístico e discursivo do texto associados ao contexto social e político 

em que o processo de escritura se originou (nível situacional). Buscamos 

investigar de acordo com a perspectiva Semiolinguística do Discurso, os 

deslizamentos de sentido (nível semântico) produzidos nas canções de 

protesto de Chico Buarque.  

Além disso, analisaremos as canções buarqueanas norteados pelos 

estudos de Adélia Bezerra de Meneses, autora dos livros Desenho mágico: 

Poesia e Política em Chico Buarque (2002) e Figuras do Feminino na canção 

de Chico Buarque (2001). A proposta da autora é um estudo temático das 

letras que modulam o feminino na poesia de Chico Buarque. Tal abordagem 

adotada pela autora é interessante para nossa pesquisa, especialmente no que 

diz respeito ao tratamento do material de análise: as letras de canções.  

Apreciaremos as canções buarqueanas centrados nas letras, consoante 

também a perspectiva de Meneses (2002, p.15) que diz: 
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Quando se fala em “poesia” em Chico Buarque, alude-se 
a mais do que a “poema”. No entanto, suas composições 
serão encaradas aqui somente enquanto letras. Na 
canção popular, palavra cantada, letra e melodia formam 
um todo único. Separá-lo, privilegiando um dos 
elementos, como farei, significará, num certo sentido, 
uma mutilação, sobretudo porque a música é produtora 
de significado. No entanto, parto do pressuposto de que, 
dada a sua grande penetração, as canções de Chico já 
fazem parte integrante da sensibilidade musical do 
brasileiro contemporâneo, tornando-se, assim, na 
maioria dos casos, simplesmente impossível “ler” tais 
letras, sem cantá-las mentalmente. Faço, assim, nessa 
abordagem temática de letras que aqui proponho, apelo 
não apenas à boa vontade, mas à memória musical do 
leitor.         

 

Meneses (2002) divide a obra de Chico Buarque em quatro fases: 

Lirismo Nostálgico, as Canções de Repressão, Variante Utópica e Vertente 

Crítica. Neste trabalho, em virtude do recorte temporal (1964-1979), 

selecionamos para a análise canções que figuram nas duas primeiras fases 

delineadas pela autora.   

O Lirismo Nostálgico compreende as canções dos três primeiros discos 

de Chico Buarque. Tais canções revelam um distanciamento, fruto de uma forte 

decepção política. Para Meneses (2002, p.47), “há crítica social, não um mero 

saudosismo. Mas crítica feita com um registro de nostalgia – como se a 

situação anterior, o passado, é que fosse bom”. 

As Canções de Repressão também intituladas como “canções de 

protesto” apresentam um tom de ameaça em suas temáticas. Nessas canções 

são notórios os sentimentos de inquietação social e política. Por isso, algumas 

canções criticam o presente, sem perspectiva de futuro; enquanto outras 

sugerem uma recusa do momento atual, aliando uma proposta cujo futuro é 

libertador, porém vingativo.    

  Nas palavras de Meneses (2002, p.69), as Canções de Repressão 

representam uma “recusa do presente, espera de um futuro renovado, mas 

espera que é exigência: é assim que se apresentarão as canções de protesto 

de Chico Buarque, que aliarão crítica + utopia”.  



 

 

72 

Na obra de Chico Buarque, há canções que propõem um espaço em que 

o homem pode ser livre da opressão presente. Tal fase, denominada como 

Variante Utópica, manifesta uma crítica indireta à sociedade, tecendo uma 

poesia que novamente recusa o presente, mas que agora recorre à utopia 

como forma de escape. Segundo Meneses (2002), tal crítica tem origem no 

cotejo entre uma realidade real e uma realidade possível.    

A Vertente Crítica delineia a fase mais recente da obra de Chico 

Buarque. Nesse momento, a produção buarqueana é marcada pela crítica 

social, mas com um contorno peculiar: a crítica é direta. Tal manifestação se 

configura por meio da ironia, paródia e sátira, diferente das produções da 

década de 1960, notoriamente timbradas por metáforas e linguagem indireta.  

O quadro abaixo estabelece uma correspondência entre as canções do 

corpus e as fases delineadas por Meneses (2002) para a obra de Chico 

Buarque:     

1. A Rita (1965)   Lirismo Nostálgico 

2. Tereza Tristeza (1965)  Lirismo Nostálgico 

3. Carolina (1967)   Lirismo Nostálgico 

4. Januária (1967)   Lirismo Nostálgico 

5. Benvinda (1968)  Lirismo Nostálgico 

6. Angélica (1977)            Canção de Repressão 

 As referidas canções serão examinadas consoante os seguintes 

parâmetros de análise: 

• Contextualização da canção 

• Aspectos formais da canção 

• Processo de discursivização 

• Análise da narrativa focada na mise en scène 

As canções serão contextualizadas em consonância com o momento 

social e político, levando-se em conta o ano de lançamento de cada 

composição.  Com o intuito de interpretarmos, de maneira ampla, o contexto 

situacional, apresentaremos a temática central das canções que compõem o 
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corpus. Observaremos, também, os aspectos formais das canções 

buarqueanas, tais como o número de versos, estrofes e construção 

composicional.  

Em seguida, o foco da investigação será o processo de discursivização 

da língua, de acordo com os pressupostos da Teoria Semiolinguística. Para 

isso, serão consideradas as quatro operações constitutivas do processo de 

transformação: identificação, qualificação, ação e causação. 

Para flagrarmos os imaginários sociodiscursivos projetados nas letras de 

canção, serão observadas, no plano microestrutural, – as estratégias 

linguístico-discursivas – e, no plano macroestrutural, – o modo narrativo de 

organização do discurso. Nessa etapa, não só a organização narrativa será 

verificada, mas também a encenação narrativa, já que todo ato de linguagem é 

perpassado pela encenação do dizer.  

Com base no suporte teórico-metodológico da Teoria Semiolinguística 

do Discurso, acreditamos ser possível a investigação do corpus selecionado 

segundo os parâmetros de análise propostos. 
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7.2. As canções buarqueanas em análise 

 

Ao som de uma canção 
Então, eu te convidaria 
Pra uma fantasia 
Do meu violão 

 
Chico Buarque 

 
 

Nesta seção, serão analisadas seis letras de canções de Chico Buarque. 

Cada canção será investigada a partir de sua temática, com vistas a 

interpretarmos seu contexto. Em seguida, observaremos os aspectos formais 

característicos da letra de canção. Além disso, analisaremos o processo de 

discursivização19 com base nas quatro operações que envolvem o processo de 

transformação. Finalmente, será apresentada a organização narrativa e a 

correspondente encenação a fim de alcançarmos os imaginários 

sociodiscursivos projetados. 

 

7.2.1. Canção 1: A Rita 

Chico Buarque/1965 

A Rita levou meu sorriso  
No sorriso dela  
Meu assunto  
Levou junto com ela  
E o que me é de direito  
Arrancou-me do peito  
E tem mais  
Levou seu retrato, seu trapo, seu prato  
Que papel!  
Uma imagem de São Francisco  
E um bom disco de Noel  
A Rita matou nosso amor  
De vingança  
Nem herança deixou  
Não levou um tostão  
Porque não tinha não  
Mas causou perdas e danos  
Levou os meus planos  
Meus pobres enganos  
Os meus vinte anos  
O meu coração  
E além de tudo  
Me deixou mudo  
Um violão 

 

                                                             
19 Este termo não está associado aos estudos funcionalistas. O termo “discursivização” é usado 
por Pauliukonis (2013) quando passa-se do nível da língua para o do discurso.  
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A Rita foi gravada em 1965, logo após a implantação da ditadura militar 

no país. Ainda neste ano de lançamento da canção, o então Presidente Castelo 

Branco decretou o Ato institucional número 2 (AI-2), que extinguiu os partidos 

políticos e determinou a eleição indireta para todos os governantes. Tal medida 

estabelecida no Brasil fomentou o absolutismo do regime ditatorial, acarretando 

perda de liberdade na instância social e engessamento no âmbito político.  

No que diz respeito aos aspectos formais, a canção é composta por 

duas estrofes: a primeira é constituída de onze versos e a segunda de treze 

versos, diluídos em versos brancos (os quais não apresentam rimas regulares 

ou encadeadas). Em relação à sua tematização, notamos que a canção se 

apresenta, explicitamente, como uma história que conta a separação de um 

casal. Nesta narrativa, a desunião é relatada sob o ponto de vista do cônjuge, 

que reclama do abandono da personagem Rita. A despeito de um relato sobre 

a separação de um casal, postulamos a hipótese de que os textos de Chico 

Buarque fazem uma contestação à censura e isso será apreciado no estudo 

dessa e das demais narrativas. E, mais do que isso, postulamos a hipótese de 

que essa mulher que atravessa suas canções, em tempos de regime militar, é 

o próprio Brasil multifacetado – do democrático ao ditatorial.   

Concordamos com Meneses (2002, p.45), que diz que A Rita retrata o 

sentimento de que suspirávamos “pelo retorno a uma situação em que a 

felicidade parece que tinha acontecido”, quando os personagens ainda se 

amavam, antes da ruptura. Isto é, trata-se de um Brasil democrático, antes do 

golpe militar. Nessa perspectiva, retomamos as palavras da autora quanto às 

fases da obra buarqueana, a qual diz que a canção em estudo pertenceria ao 

denominado “lirismo nostálgico”, momento que revela um compositor 

distanciado da realidade política, em virtude de uma intensa desilusão com o 

regime político praticado no Brasil, mas não menos envolvido com a produção 

de canções que militavam contra a Ditadura.  

Procuramos observar o aspecto situacional de composição da canção, 

pois, como já dissemos, o momento político no Brasil era de Ditadura Militar e 

os meios de comunicação em geral tinham sido censurados pelo governo, 

assim como os movimentos sociais e culturais (teatro, música etc.), também 
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cerceados em nome da “ordem”, a fim de inibir movimentos contra o regime 

vigente. Portanto, é neste cenário cerceado de violência, de perseguição 

política, exílio, de enfrentamento entre civis e militares, que se encontrava a 

sociedade brasileira.  

A canção A Rita torna-se discurso quando traz à cena esse período 

político recortado, a partir de uma encenação narrativa específica e de 

determinadas escolhas linguístico-discursivas encontradas no texto. 

O levantamento e análise dessas pistas é essencial para descortinarmos 

o imaginário sociodiscursivo e alcançar o ponto de vista implicitamente 

delineado do sujeito enunciador sobre esse período da ditadura. No entanto, 

nesta canção, notamos, em primeiro lugar, elementos explícitos textualmente 

que indicam uma menção à mulher como personagem mandatária da dor 

masculina, expressa nos versos “A Rita levou meu sorriso / No sorriso dela / 

Meu assunto”. Esses elementos, num primeiro nível de leitura, apontam para 

um campo semântico de separação de casal (do marido abandonado), 

conforme orientam as passagens “Levou junto com ela”, “Levou seu retrato”, 

“matou nosso amor”. Tal nível superficial de interpretação está ligado ao que 

Charaudeau (2008) denomina como Simbolização Referencial, por se tratar do 

nível explícito da linguagem.  

Contudo, uma enunciação discursiva pode apresentar diferentes leituras 

e possibilidades interpretativas motivadas pelo nível implícito da linguagem, 

conforme designado por Charaudeau (2008) como “paráfrases seriais”, 

associado às informações que o sujeito interpretante possui das condições de 

produção e da situação comunicativa em que se insere o discurso. Calcados 

nesse nível implícito, defendemos a hipótese de que essa mesma mulher, 

representada na canção buarqueana, pode ser lida de acordo com outra 

possibilidade interpretativa, a partir dos versos “A Rita matou nosso amor / 

Levou os meus planos / Meus pobres enganos / Os meus vinte anos”. Nesse 

escopo, a “mulher” seria lida como o “Brasil ditador” que deixou mudo o sujeito 

militante, no âmbito de um campo semântico do silêncio, conforme verificamos 

em “Me deixou mudo / Um violão”.  
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 Observando a seleção verbal e nominal investida nas letras de canções 

de Chico Buarque, podemos contemplar um campo semântico plural, 

carregado de significados  que indicam um enunciador que deseja provocar seu 

público interpretante e conscientizá-lo acerca de um momento de intensa 

repressão e tristeza causado pelo regime ditatorial. Isso se revela em A Rita, 

por meio das escolhas dos seguintes nomes: vingança; herança; perdas; 

danos; enganos; e dos verbos: arrancou; levou; causou; matou. A reunião 

dessas marcas linguísticas no corpo da letra indica um campo semântico 

específico: dor/ditadura. Isto se configura como um forte indício de que o 

enunciador está se referindo também a algo profundo em consonância com o 

período político vivido, talvez mais profundo do que propriamente a mera 

desilusão amorosa narrada na letra da canção. 

O processo de discursivização da língua como postulado por 

Charaudeau (2005) pode ser apreendido na letra de canção em análise e 

contribuir para o alcance de conclusões. Para isso, retomamos os quatros tipos 

de operações que envolvem o processo de transformação do mundo:  

• identificação: Os substantivos e pronomes identificados na canção por 

meio dos nomes Rita, sorriso, direito, vingança, herança, danos, 

enganos, e os pronomes me, meu, meus, seu estabelecem o embate 

entre as personagens, que, no nível da Simbolização Referencial, 

significa uma separação de casal. Nesse embate, contudo, é sintomática 

a referência ao nome “Rita” título da canção como alcunha da ditadura: 

“Dita”.Cria-se, portanto, nessa narrativa, um plano de oposição que está 

timbrado no texto (marido x esposa = militante x ditadura). Por meio dos 

substantivos e dos pronomes, isso pode ser constatado em referência à 

personagem feminina Rita: “Levou seu retrato, seu trapo, seu prato”, 

quando identificada como interlocutora imaginária a partir do pronome 

seu proferido pelo narrador. Notamos também a presença do enunciador 

por meio dos pronomes de 1ª pessoa em: “E o que me é de direito” e 

“Arrancou-me do peito”, “Levou meu sorriso”. Esse enunciador 

masculino / militante é tão calado pelo seu algoz que aparece 

sintaticamente como adjunto adnominal de posse.  
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• qualificação: Os versos em destaque colaboram para o processo de 

caracterização da personagem Rita. Ela é apresentada pelo enunciador 

por meio de qualificações subjetivas e valorativas: “Levou seu retrato, 

seu trapo, seu prato / Que papel! / E um bom disco de Noel”. Quando o 

enunciador opta pelo referente linguístico trapo, denota-se uma 

implicação pejorativa ao ser descrito (inferioridade), pois ela é descrita 

como alguém que faz um “papelão”, considerada um ser desprezível. Já 

em relação ao próprio enunciador, percebemos o uso do adjetivo bom 

para a qualificação de disco como um indício que revela apreço pelo 

objeto levado por Rita. No momento em que a personagem feminina 

deixa o lar, ela leva também consigo um objeto simbólico para o casal: 

“Uma imagem de São Francisco”. Nos versos “Levou os meus planos / 

Meus pobres enganos”, entendemos que, além de a personagem 

feminina descrita ter desfeito os planos desse narrador, ela o deixou 

desprovido de seus sonhos, de suas aspirações e de seus próprios 

“enganos”.      

• ação: A partir da observação dos versos “A Rita matou nosso amor” e 

“Arrancou-me do peito”, atestamos que os verbos matar e arrancar 

determinam o fim da relação entre os personagens. Interessa-nos dizer 

que, embora Rita não tenha voz na canção, é ela quem cala, sendo essa 

informação correspondente à função sintática assumida por ela, qual 

seja a de sujeito. Já o enunciador (marido), como já foi dito, é calado 

pela personagem feminina.   

• causação: “A Rita matou nosso amor / De vingança / Nem herança 

deixou”. Vale observar o modo como a personagem agiu e o fato 

decorrente de sua atitude. O uso dos conectivos porque e mas nos 

versos “Não levou um tostão / Porque não tinha não / Mas causou 

perdas e danos” fomentam a  orientação argumentativa proposta pelo 

enunciador: embora não tenha levado algo de  caráter financeiro, a 

personagem Rita causou prejuízo. Infere-se, então, que o legado 

prioritário deixado por Rita foi o da tristeza e da dor.  

Com base no postulado de Charaudeau (2005), Maria Aparecida 

Pauliukonis (2013, p.250) acrescenta ao processo de transformação a 
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operação de relação. Segundo a autora é esta operação que “demarca os 

laços coesivos e especifica as regras de combinação e hierarquização, entre os 

diversos componentes da frase e do texto, nos níveis sintático e semântico”.  

Observam-se certos mecanismos desta operação de relação nos versos 

da letra em análise: 

E além de tudo 

O uso do elemento argumentativo “além de tudo”, em um dos versos 

finais da canção, une as demais proposições aventadas pelo enunciador, 

conferindo mais credibilidade aos argumentos, reforçando-os juntamente à 

ideia final, ou seja, funciona como um recurso argumentativo a título de 

conclusão do assunto abordado. Remetendo ao contexto da narrativa, infere-

se, com o uso desse elemento “além de tudo”, que o narrador pretende 

produzir um efeito hiperbólico relacionado à sua insatisfação com a 

personagem Rita, esta mandatária de tanto sofrimento. O narrador, após 

descrever em seus versos tantos desenganos relacionados à personagem 

feminina, ainda sugere que há algo pior a ser contado. 

Me deixou mudo / Um violão 

Do ponto de vista linguístico, nota-se nos versos acima a inversão 

sintática de um importante termo da oração, o sujeito, posposto aos demais 

termos. Como recurso estilístico, com fim estético, o hipérbato, evidencia a 

focalização do elemento deslocado. Já do ponto de vista discursivo, o uso 

dessa estratégia linguística pelo enunciador Chico Buarque caracteriza-se 

como uma manobra para escapar aos órgãos censores. É pelo não - dito, “diz 

sem de fato dizer”, que ele foi calado por Rita / “Dita”. Nesse verso em análise, 

o enunciador marca a censura ao mesmo tempo em que se resguarda da 

repressão, alegando que “mudo” ficou foi o “violão”. 

No tocante à lógica narrativa, verificamos na letra de canção em análise 

a ocorrência de dois princípios: o princípio de coerência e o princípio de 

intencionalidade. Para Charaudeau (2008) a lógica narrativa é constituída por 
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uma sequência de acontecimentos organizados em princípios. Dessa maneira, 

propomos a revisão desses princípios na narrativa A Rita. 

No princípio da coerência, observamos a função abertura e fechamento 

de ações, quando o narrador refere-se à perda da alegria motivada pelo fim do 

relacionamento amoroso: 

Função de abertura: 
“A Rita levou meu sorriso / No sorriso dela / Meu assunto”. 

 
Função de fechamento: 

“A Rita matou nosso amor / E além de tudo / Me deixou mudo / Um 
violão”. 

O segundo princípio observado, da intencionalidade, é o motivo para a 

existência do primeiro princípio, ou seja, toda sequência deve ter uma razão de 

ser. Segundo Charaudeau (2008) é a motivação que dá sentido narrativo a 

uma sequência de ações. 

Abertura:Tempo de Felicidade 
“A Rita levou meu sorriso”. 

 
Falta:Separação  

“Levou junto com ela / E o que me é de direito / Arrancou-me do peito”. 
 

Busca:Atualização da separação 
“E tem mais” 

“Levou seu retrato, seu trapo, seu prato / Que papel” 
 

Resultado:Fracasso 
“E além de tudo / Me deixou mudo um violão” 

Nota-se que o narrador na letra de canção em estudo, movido por suas 

intenções e seu projeto de influência, deseja instruir seu público-destinatário 

sobre um momento de felicidade vivido anterior ao momento da separação, 

expresso por meio de um pressuposto20 no verso de abertura “A Rita levou 

 

                                                             
20 “De acordo com formulação de Orecchioni, o pressuposto é a informação que não é 

abertamente posta, isto é, que não constitui o verdadeiro objeto da mensagem, mas que é 
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meu sorriso”. Já o resultado, fruto de um processo pungente de separação, 

está conotado nos versos finais da canção. Lembramos que a lógica narrativa é 

“apenas uma hipótese de construção do que constitui a trama de uma história                                                                                                    

que se supõe despojada de suas particularidades semânticas, e que se julga 

existir fora (aquém) da configuração narrativa” (CHARAUDEAU, 2008, p.159). 

Para procedermos à análise da encenação narrativa da letra de canção 

“A Rita”, adaptamos o quadro proposto por Charaudeau (2008, p.184):   

 
Quadro 11 – Esquema de representação da encenação narrativa em “A Rita” (Adaptado de 
Charaudeau, 2008, p.184) 

 

No que diz respeito à organização discursiva da canção “A Rita”, 

verificamos a predominância do modo narrativo, já que o enunciador conta a 

sua história ao narrar o fim de sua relação amorosa com a personagem Rita. 

No entanto, há, nesse relato, como na comunicação em geral, a participação 

dos sujeitos interagentes, dotados de intenções, os quais desempenham 

determinados papéis enunciativos. Tais elementos, segundo Charaudeau 

(2008), constituem a mise en scène narrativa.   

                                                                                                                                                                    

desencadeada pela formulação do enunciado, no qual ela se encontra intrinsecamente 
inscrita, independentemente da situação de comunicação (FIORIN, 2011)”.   
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 No âmbito da encenação narrativa encontram-se alguns procedimentos 

pelos quais os componentes que integram o dispositivo se apresentam. 

Segundo Charaudeau (2008) são eles: a identidade, o estatuto e os pontos de 

vista do narrador. 

Em relação à identidade do sujeito escritor, temos, no circuito externo, 

como sujeito comunicante, espaço da instância situacional, o Autor-escritor 

Chico Buarque, que se caracteriza, no circuito interno, como sujeito 

enunciador, espaço da instância discursiva, o autor-indivíduo-cronista. Ao 

contar a sua dolorosa “separação”, o enunciador pretende convocar seu 

público a compartilhar um imaginário que aponta para a ruptura de um Brasil 

livre em direção a um Brasil oprimido pela ditadura militar. Esse procedimento 

de presença e intervenção do autor-escritor Chico Buarque produz também um 

efeito de verismo – já que o escritor é um indivíduo que desempenha um papel 

social particular e um efeito de cumplicidade com o leitor (público brasileiro / 

apreciador de MPB) ao qual ele propõe, de alguma maneira, um contrato de 

leitura, a saber: reconhecimento de que Chico Buarque, um artista engajado 

nas causas sociais e política, foi alijado de seu processo de composição.  

Dessa maneira, ao contar a história em primeira pessoa, o narrador 

assume o estatuto de narrador-personagem que conta, por meio de uma 

história fictícia, a sua própria história de vida. O narrador-personagem é ao 

mesmo tempo o autor-indivíduo e um indivíduo fictício, resultado da mesclagem 

da identidade social e discursiva: no caso de Chico Buarque essas identidades 

não se descolam, tendo em vista sua penetração no imaginário coletivo 

brasileiro. Isso reforça o que Charaudeau disse em conversa informal no 

encontro com os alunos da pós-graduação (UFRJ– CIAD/2014). Segundo o 

eminente linguista, a identidade social e discursiva não podem ser 

consideradas de forma isolada, principalmente no caso de um autor de 

destaque cuja biografia é amplamente conhecida.    

No que se refere ao ponto de vista do narrador, nota-se um ponto de 

vista interno, subjetivo, no qual o narrador busca expressar seu 

descontentamento diante da dor provocada pela ruptura. Tal descontentamento 

pode ser percebido nos versos:  
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“A Rita matou nosso amor / Levou os meus planos /  
Meus pobres enganos / Os meus vinte anos / O meu coração”. 

 

Verificamos que por meio da encenação narrativa esse autor-escritor, 

possuidor de uma identidade anônima, a de narrador, dialoga com seu público-

destinatário: os leitores possíveis, os quais dotados de competência de leitura 

são convocados a interpretar e identificar o dizer e o saber escrever desse 

enunciador. Portanto, ao reconhecer esses dizeres, o público - destinatário 

constrói o sentido pretendido pelo narrador.   

Com isso, acreditamos que a encenação narrativa caracterizada em A 

Rita contempla de maneira satisfatória o leitor possível, o público brasileiro 

(interessado na obra buarqueana) destinatário deste ato de linguagem e 

alcança a natureza do ato de escritura, ou seja, quando as estratégias e 

manobras adotadas pelo autor-indivíduo-cronista, somadas às condições de 

comunicação, são percebidas pela instância receptora, coparticipante (tu - 

interpretante) do sentido comunicativo.  Inferimos, então, que, embora essa 

letra de canção aborde uma história de ruptura entre um homem e uma mulher, 

a natureza desse ato de linguagem está ligada a um Brasil democrático versus 

um Brasil reprimido, anteriormente “feliz e casado” com a liberdade civil e 

política e, após o fim do casamento, se transforma em um Brasil triste e 

emudecido pela truculenta atuação do governo militar. Vale destacar que, no 

entanto, os censores, como sujeito-destinatário (Tu-d), não deveriam perceber 

esse segundo sentido. 

Com base nessa análise, acreditamos que o enunciador Chico Buarque 

representa, em seu texto, pela imagem feminina, o Brasil sobre o qual ele não 

pode tecer críticas. Por isso, concluímos que essa configuração de Brasil 

representada pela imagem da mulher pode representar a ditadura. Esta mulher 

“Rita” é o Brasil ditatorial. 

Depreendemos, então, da análise elaborada na canção A Rita, de 

maneira ampla, um imaginário sociodiscursivo de luta contra a censura e, mais 

especificamente, um imaginário sociodiscursivo de desilusão provocado pela 



 

 

84 

repressão do governo militar, à medida que o enunciador delineia essa mulher 

como a própria ditadura.  

 

7.2.2. Canção 2: Tereza tristeza 

Chico Buarque/1965 

Oh Tereza essa tristeza 
Não tem solução 
Tire o meu lugar da mesa 
Não me espere não 
Não vou, não 
Ao menos sou sincero 
Que te adoro 
Que te quero 
Mas não passo bem sem carnaval 
Não 
 
Oh Tereza essa tristeza 
Não tem solução 
Ser mulher é muito mais 
Do que pregar botão 
Não vê não 
Que o homem quando é homem 
Passa frio passa fome 
Mas não bem sem desse carnaval 
 
Diz que não tem café 
Diz que não tem feijão 
Nem sandália pro pé 
Nem aliança pro dedo da mão 
Oh Tereza 
É tão pouca tristeza 
Tem gente que nem carnaval 
Não tem não 

 

Em 1965, ano de gravação de Tereza Tristeza, o Brasil era governado 

por um dos principais articuladores do golpe militar, o general Castelo Branco. 

Nesse ano, despontaram manifestações de intelectuais e estudantes contra o 

regime ditatorial imposto em 1964 no país. Ainda em 1965, foi fundado o MDB 

(Movimento Democrático Brasileiro), principal partido de oposição ao regime 

militar.  

No que se refere aos aspectos formais de composição, tem-se, uma 

canção composta por três estrofes: a primeira possui dez versos, a segunda e 

a terceira possuem oito versos. Em relação à tematização, notamos que 

Tereza Tristeza apresenta uma história que conta a separação de um casal. 
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Nesta narrativa, assim como em “A Rita”, a desarmonia do casal é relatada do 

ponto de vista do cônjuge (homem). Além disso, em ambas as canções 

buarqueanas de 1965, embora o título da canção seja um nome de mulher, as 

personagens femininas Rita e Tereza permanecem emudecidas.  

Tereza Tristeza é uma das representantes do Lirismo Nostálgico. De 

acordo com Meneses (2002), essa fase apresenta um aparente afastamento, 

em virtude da intensa frustração política do enunciador Chico Buarque. 

Notamos, então, que as canções que figuram nesse momento, tais como 

Tereza Tristeza e A Rita, representam uma atitude nostálgica, que alude à 

saudade de um outro tempo: o da liberdade. Nesse sentido, acreditamos que a 

canção Tereza Tristeza apresenta, implicitamente, uma contestação à censura, 

isto é, remete à falta de liberdade de expressão, ainda que, explicitamente, 

apresente uma história de ruptura entre um homem e uma mulher.  

É importante considerar o aspecto situacional da canção, pois, como já 

foi salientado, o Brasil, em 1965, vivia um período de cerceamento de 

liberdades civis, políticas e artísticas, em virtude do regime ditatorial imposto 

em 1964. Diante do cenário de censura e repressão instaurado no país, 

acreditamos ser imprescindível analisar a canção Tereza Tristeza atentos às 

escolhas linguístico-discursivas timbradas nessa narrativa.  

Em relação à seleção nominal da canção em análise, podemos observar 

um campo semântico complexo, que aponta para um momento de repressão, 

como nos versos “Oh Tereza essa Tristeza / Não tem solução” e “Mas não 

passo bem sem carnaval / não”. A escolha do nome “tristeza” evidencia o 

sentimento de dor do enunciador, enquanto o nome “carnaval” associado a sua 

negação caracteriza-se por ser uma metáfora da falta de liberdade. Inferimos, 

então, que essas marcas linguísticas associadas à situação de comunicação 

sugerem um momento específico: a ditadura militar. Isto é, por meio do relato 

sobre a separação de um casal narrada em Tereza Tristeza, o enunciador se 

refere a algo subjacente: à ruptura com a democracia (marido x esposa = 

militante x ditadura). 
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Buscamos analisar o processo de discursivização da língua em 

consonância com o postulado de Charaudeau (2005), com a finalidade de 

construir o sentido comunicativo da canção Tereza Tristeza. Para isso, 

retomaremos os quatro tipos de operações que integram o processo de 

transformação do mundo: 

• identificação: Os nomes Tereza, tristeza, mulher, mesa, carnaval, 

solução, homem, botão, frio, fome, aliança, e os pronomes me, meu, 

te, essa, designam e referem-se aos personagens da narrativa. No 

nível explícito da linguagem, esses nomes remetem ao 

desentendimento do casal. No entanto, notamos que esses nomes 

significam, no nível implícito da linguagem, um plano de oposição 

entre o personagem feminino e o personagem masculino. De acordo 

com nossa interpretação, a mulher pode ser lida como a mandatária 

da dor masculina (mulher = ditadura / homem = democracia). Isso 

está timbrado já no título da canção “Tereza Tristeza”, quando a 

personagem já é nomeada com o substantivo “Tristeza”. Nessa 

canção, nota-se que o enunciador não dá voz a essa mulher 

“Tereza”, que representa a ditadura. Já a presença do enunciador 

pode ser flagrada por meio dos pronomes de 1ª pessoa em: “Tire o 

meu lugar da mesa / Não me espere não”.  

• qualificação: Os versos a seguir contribuem para o processo de 

caracterização dos personagens em Tereza Tristeza. Sobre a 

personagem feminina, nota-se que o enunciador lança mão de 

estruturas com valor subjetivo: “Ser mulher é muito mais / Que pregar 

botão / Não vê não”. Tais versos revelam uma crítica à atitude da 

personagem feminina que se limita às atividades do campo 

doméstico. O enunciador reafirma essa posição quando compara a 

atitude feminina à masculina “Que o homem quando é homem / 

Passa frio passa fome / Mas não bem sem desse carnaval”, denota-

se, portanto, superioridade no fazer masculino. E mais, sobre o último 

verso, inferimos que esse enunciador não passa bem sem liberdade, 

porque isso efetivamente o desumaniza, ou seja, o tira de sua 

condição humana. Interessa-nos dizer que “sem carnaval” significa, 
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nesse contexto de censura, a falta de liberdade de expressão. Isto é, 

o enunciador prefere passar fome, passar frio e pela dor da 

separação do que ser privado do carnaval. Assinalamos também, em 

relação ao enunciador, o uso do adjetivo sincero. Essa marca 

linguística corrobora a construção do homem como representante da 

democracia (mulher = ditadura / homem = democracia) em “Ao 

menos sou sincero / Que te adoro / Que te quero”.   

• ação: “Oh Tereza essa tristeza / não tem solução”; “Diz que não tem 

café / Diz que não tem feijão”. No segundo verso, o verbo “ter” 

determina, aliado ao nome “solução”, o fim do relacionamento entre 

os personagens. Nos versos apresentados, ela é interlocutora; por 

meio do verbo “diz”, podemos observar a inserção da personagem 

feminina. É interessante salientar na última estrofe os versos iniciais 

e os versos finais: “Diz que não tem café / Diz que não tem feijão” e 

“Tem gente que nem carnaval / Não tem não”. Esses verbos em 

destaque são eloquentes, pois, por meio deles, o enunciador 

expressa um plano de oposição muito valioso para nossa análise. 

Quando o enunciador diz que não ter café nem feijão é pouco se 

comparado à privação do carnaval21, é possível inferir que há um 

deslizamento de sentido: o enunciador cita elementos básicos 

relativos à sobrevivência humana em oposição à falta de carnaval. 

Isto é, para este enunciador o que é essencial (sine qua non) à sua 

existência é a liberdade.   

• causação: “Oh Tereza essa tristeza / Não tem solução / Tire o meu 

lugar da mesa / Não me espere não / Não vou não”. É importante 

observar que esses versos ilustram explicitamente o fim da relação 

amorosa. No entanto, pautados no nível implícito da linguagem, 

podemos notar que a atitude do enunciador identifica sua posição: de 

quem não aceita a situação política imposta e prefere partir. Isto é, 

 

                                                             
21

  “Em outras palavras, com a festa, o mundo era colocado do avesso, vivia-se uma vida ao 
contrário, pela suspensão das leis, das proibições e das restrições da vida normal, invertia-
se a ordem hierárquica e desaparecia o medo resultante das desigualdades sociais, 
acabava-se a veneração, a piedade, a etiqueta, aboliam-se as distâncias entre os homens, 
instalava-se uma nova forma de relações humanas, renovava-se o mundo. A festa que 
mais plenamente assumiu essa renovação universal foi o carnaval (BARROS, 1994).   
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tais versos revelam o fazer do enunciador que recusa as privações 

da ditadura. Além disso, salientamos o uso hiperbólico do advérbio 

não por toda a narrativa: “Não vou não”, “Não vê não” e “não tem 

não”. Tal uso acentua o desejo do enunciador de negar a ditadura.  

 

Nota-se, ainda, sobre o processo de discursivização de Tereza Tristeza 

a operação de relação. Verificam-se alguns elementos pertinentes à operação 

de relação nos trechos a seguir:  

Ao menos sou sincero / Que 

te adoro / Que te quero / Mas 

não passo bem sem carnaval 

/ Não 

O uso da conjunção mas no penúltimo verso da estrofe indica a 

oposição do enunciador diante da situação estabelecida. Em tempo, 

retomamos nossa hipótese de que, embora no nível explícito figure uma 

corriqueira história de casal, acreditamos que essa mulher representada na 

canção buarqueana pode ser lida como o Brasil entristecido pelo golpe militar. 

Nota-se, aqui, que o enunciador não está feliz em romper sua relação com a 

mulher amada, no entanto, ele reafirma seu desejo de liberdade expresso pelo 

verso “mas não passo bem sem carnaval”. Nota-se, ainda, que numa gradação, 

o enunciador elenca argumentos para comprovar seu amor pela personagem 

feminina, contudo eles são negados em detrimento da privação do carnaval, 

por meio do valor semântico do mas.    

No que se refere à lógica narrativa, notamos na letra de canção em 

análise a ocorrência de dois princípios: o princípio de coerência e o princípio de 

intencionalidade. É válido retomar o postulado de Charaudeau (2008), pois, 

segundo o autor, a organização da lógica narrativa está voltada para o mundo 

referencial e, por isso, ela pode ser uma hipótese de construção do que 

constitui a trama de uma história.  
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No princípio de coerência, destacamos a função de abertura e 

fechamento de ações, quando o narrador refere-se à tristeza da separação em 

virtude da predileção pelo carnaval (alegria/carnaval x separação/ditadura).   

Função de abertura: 
“Oh Tereza essa tristeza / Não tem solução”. 

 
Função de fechamento: 

“Tire o meu lugar da mesa / Não me espere não / Não vou, não”. 

O segundo princípio observado, da intencionalidade, é a razão de ser do 

primeiro princípio, isto é, a intenção do enunciador que dá sentido às 

sequências narrativas.  

Abertura: Tempo de dor  
“Oh Tereza essa tristeza / Não tem solução”. 

 
Falta: Separação  

“Tire o meu lugar da mesa / Não me espere não / Não vou, não”. 
 

Busca: Carnaval 
“Que o homem quando é homem / Passa frio passa fome / Mas não 

passa bem sem desse carnaval”. 
 

Resultado: Fracasso 
“Oh Tereza / É tão pouca tristeza / Tem gente que nem carnaval / Não 

tem não”. 

 É possível identificar uma relação entre as canções Tereza tristeza e A 

Rita. Ambas foram gravadas no ano de 1965 e, além disso, as duas narrativas 

buarqueanas abordam a mulher emudecida, que, mesmo sem voz na narrativa, 

aciona a dor masculina. Em A Rita, a personagem feminina deixa o lar, ou seja, 

o homem é abandonado; o enunciador, neste caso, é surpreendido pela 

ditadura e, por isso, o personagem masculino encontra-se sem opção. Já em 

Tereza Tristeza, esse papel é exercido pelo personagem masculino, o qual 

abandona a mulher. No segundo caso, à medida que se distancia da 

personagem feminina, o enunciador nega a ditadura / tristeza, isto é, ele 

encontra uma opção. 
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Em Tereza tristeza é o personagem masculino que deixa o lar, enquanto 

em A Rita, esse papel é exercido pela mulher, ou seja, o homem é 

abandonado.  

No espaço da encenação narrativa da canção Tereza tristeza, 

analisamos os componentes que integram o dispositivo dessa mise en scène. 

Segundo Charaudeau (2008) são eles: a identidade, o estatuto e os pontos de 

vista.    

Em relação à identidade do sujeito escritor, tem-se no circuito externo, 

como sujeito comunicante, espaço da instância situacional, o Autor-escritor 

Chico Buarque, que se caracteriza no circuito interno como sujeito enunciador, 

espaço da instância discursiva, o autor-indivíduo-cronista. Ao narrar a sua 

separação, o enunciador pretende convocar seu público a compartilhar um 

imaginário sociodiscursivo que indica a sua opção de romper com um Brasil 

emudecido / paralisado pelo regime militar. 

No que diz respeito ao estatuto do narrador-personagem, tem-se, na 

canção em análise, um narrador em primeira pessoa que conta, por meio de 

uma história fictícia, o seu descontentamento com o cenário político do país, 

uma vez que expressa seu desejo de abertura política. Afirmamos, desse 

modo, a presença de um narrador-personagem, resultado da mesclagem do 

autor-indivíduo e de um indivíduo fictício. É imprescindível dizer, com 

Charaudeau (2008), que a identidade social e a identidade discursiva não 

devem ser analisadas de maneira estanque, tendo em vista o caso do 

enunciador Chico Buarque, cuja biografia é notoriamente pública.  

No que se refere ao ponto de vista do narrador, podemos observar, na 

canção Tereza tristeza, um ponto de vista interno e subjetivo, uma vez que 

seus sentimentos, pensamentos e impulsos podem ser percebidos apenas pelo 

narrador. Tais sentimentos intrínsecos ao narrador-personagem podem ser 

observados nos versos em destaque.  

“Ao menos sou sincero / Que te adoro / Que te quero / Mas não 
passo bem sem carnaval / Não”. 
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O circuito da encenação narrativa da canção Tereza Tristeza se 

completa quando o leitor possível, o público brasileiro interessado na obra de 

Chico Buarque, alcança a natureza desse ato de linguagem, ou seja, quando o 

sujeito-destinatário extrapola um primeiro sentido interpretativo: de uma 

simples separação de casal. De acordo com nossa análise, Tereza tristeza 

aborda o desejo de um Brasil democrático, sem o qual não é possível viver.    

Entendemos, portanto, que essa configuração de Brasil representada 

pela imagem de Tereza tristeza pode significar a ditadura, conforme atestam os 

versos da primeira estrofe. Afirmamos também que Tereza tristeza é a 

expressão de um povo brasileiro emudecido e alienado, de acordo com o que 

revelam os versos da segunda e terceira estrofe.  

Ao descortinar a canção Tereza tristeza, flagramos, de maneira mais 

ampla, um imaginário sociodiscursivo de luta contra a censura e, mais 

especificamente, um imaginário sociodiscursivo de ebulição e inquietude. Tais 

sentimentos são motivados pelo propósito do enunciador em comunicar a sua 

insatisfação em virtude do cerceamento dos direitos civis, provocado pelo 

regime ditatorial.   

 

7.2.3. Canção 3: Carolina 

Chico Buarque/1967 

Carolina 
Nos seus olhos fundos 
Guarda tanta dor 
A dor de todo esse mundo 
Eu já lhe expliquei que não vai dar 
Seu pranto não vai nada mudar 
Eu já convidei para dançar 
É hora, já sei, de aproveitar 
Lá fora, amor 
Uma rosa nasceu 
Todo mundo sambou 
Uma estrela caiu 
Eu bem que mostrei sorrindo 
Pela janela, ói que lindo 
Mas Carolina não viu 
 
Carolina 
Nos seus olhos tristes 
Guarda tanto amor 
O amor que já não existe 



 

 

92 

Eu bem que avisei, vai acabar 
De tudo lhe dei para aceitar 
Mil versos cantei pra lhe agradar 
Agora não sei como explicar 
Lá fora, amor 
Uma rosa morreu 
Uma festa acabou 
Nosso barco partiu 
Eu bem que mostrei a ela 
O tempo passou na janela 
Só Carolina não viu 

 

Em 1967, ano de gravação de Carolina, foi aprovada uma nova 

Constituição para o país imposta pelo regime ditatorial. Essa medida 

institucionalizou e assegurou as formas de atuação do governo militar. Ainda 

neste ano, assume a presidência do Brasil o general Costa e Silva, eleito 

indiretamente pelo Congresso Nacional. Seu governo ficou marcado por 

inúmeras manifestações, protestos e pelo surgimento da guerrilha urbana, 

formada principalmente por jovens de esquerda com o objetivo de montar um 

movimento de oposição armada.  

Como podemos observar, do ponto de vista formal, a canção é 

composta por duas estrofes, ambas com quinze versos. No âmbito da letra sob 

análise, cria-se um plano de oposição entre os versos de ambas as estrofes.  

Essa oposição será abordada no decorrer dessa análise.   

Com relação à temática, notamos que a canção se apresenta, no nível 

explícito, como uma nostálgica história de amor entre um homem (o narrador) e 

uma mulher (Carolina). Nesta mini-narrativa, o personagem masculino tem o 

desejo de alegrar a mulher amada. Resignada, Carolina vive um momento de 

tristeza e dor, motivado pela melancolia e estagnação de outrora.  

Carolina integra a fase do Lirismo Nostálgico conforme descrito por 

Meneses (2002): “o tempo passa na janela”. Nesse momento, tal canção 

revela, ainda, um discurso de resistência frente ao regime imposto pelos 

ditadores.  

Em relação ao aspecto situacional da canção, trata-se de um período 

ainda mais complicado para a sociedade, especialmente para a classe artística. 

A censura já patente impede os artistas de publicarem seus escritos e 
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manifestações. No rol da Música Popular Brasileira, Chico Buarque passa a 

figurar como o compositor com o maior número de canções alijadas pelo 

frequente entrave dos censores22.  A ação truculenta dos militares tornava-se 

cada vez mais constante e “escancarada” (sem pudor). Em pouco tempo no 

Brasil, passaria a vigorar o Ato Institucional número 5 (AI-V), conhecido como o 

mais duro entre os demais atos.     

No dizer de Charaudeau (2008, p.26), o sentido implícito comanda o 

sentido explícito da linguagem para constituir a significação de uma totalidade 

discursiva. Por isso, devemos nos atentar não só para as marcas linguísticas, 

mas também para a situação comunicativa. Assim, alcançamos outras 

possibilidades interpretativas pautadas em uma análise semiolinguística de 

Carolina.  

Em Carolina, há um clamor pela mudança. Embora comedido, há um 

apelo enviesado pela forma narrativa, uma convocação do compositor com o 

desejo de influência sobre seu público, a partir dos versos “Eu já convidei para 

dançar / É hora, já sei, de aproveitar”. Ressalta-se nessa canção a ausência de 

voz da personagem feminina, enquanto sobressalta-se a voz do narrador. 

Notamos, no entanto, interlocução do narrador-personagem e Carolina no 

verso já destacado “É hora, já sei, de aproveitar”; o enunciador insere 

dialogicamente o “outro” dentro do texto.  

A despeito da convocação feita pelo personagem masculino, “Carolina” 

não reage, mantém-se inerte. Decorre desse imobilismo da personagem 

representada por “Carolina” a abstenção do narrador, ou seja, o personagem 

masculino desiste de lutar pela pessoa amada, conforme expressa o verso “ Eu 

bem que avisei, vai acabar”.  

 

                                                             
22 Segundo Meneses (2002, p.36-38) “A enumeração dos confrontos entre Chico e a 
Censura seria longa e cansativa. Ele chegou a declarar nos jornais que, de cada três 
músicas enviadas para a Censura, só uma era liberada (...) O compositor confessa que 
houve épocas em que sua criatividade estava quase mais voltada para driblar a censura, 
do que propriamente para a sua música. Com efeito, Chico se transformaria (até 1978) 
num dos artistas mais visados pela censura”. 
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O imobilismo da personagem está timbrado nos versos “Seu pranto não 

vai nada mudar / Eu já convidei para dançar (...) / Pela Janela, oi que lindo / 

Mas Carolina não viu”. Essa convocação, como um apelo proferido pelo 

narrador, em nada resulta; Carolina mantém-se estática. Assim, a personagem 

se abstém do deleite da vida e permanece à janela.  No dizer de Meneses 

(2001, p.89): 

As personagens femininas estão com bastante 
frequência na janela e, portanto, na posição de quem fica 
à margem das coisas, vendo a vida e a banda passarem. 
(...) Carolina ignora o convite para dançar, e da janela 
não vê a rosa nascer, a estrela cair e as coisas 
acontecerem “lá fora”.    

A personagem feminina representada em “Carolina” não possui fala: 

permanece apática diante dos fatos de sua própria vida. Ancorados no nível 

implícito da linguagem, é possível postular que “Carolina” reproduz a 

passividade da Nação em relação aos desmandos e falcatruas promovidos 

pelo regime autoritário dos generais.       

De acordo com Meneses (2002, p.61), “Carolina” tornou-se nos fins dos 

anos 60 um ícone da canção nostálgica por excelência. Segundo a autora:  

É o caso de nos perguntarmos também por que Carolina 
revelou-se tão instigante. Na verdade, é uma canção 
extremamente significativa de um determinado momento 
histórico: aquele em que uma parcela da intelectualidade 
brasileira, alijada da práxis política, tende a se refugiar 
em situações de melancolia e inação: da janela, vê (ou 
não vê) o tempo passar.  

Nesse sentido, inferimos que esse emudecimento da personagem 

Carolina é um indício de burla. O compositor, com a finalidade de conscientizar 

seu público, fala sobre a situação política e social por meio de uma narrativa 

fictícia. Carolina assim como a população brasileira é coagida pela censura. 

O processo de construção do sentido, conforme postulado por 

Charaudeau (2005), pode ser identificado na letra de canção em análise. Para 

a passagem do nível de língua para o nível do discurso, retomaremos os 

quatros tipos de operações que contemplam o processo de transformação do 

mundo:    
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• identificação: Os nomes Carolina, olhos, dor, pranto, amor, rosa, 

mundo, estrela, janela, e os pronomes seus, eu, lhe, nosso, ela, 

marcam o contraste existente entre os personagens, que, no nível 

explícito da linguagem, significa uma divergência entre o casal.  No 

entanto, nessa canção, notamos que esse desentendimento do casal 

aponta, assim como em “A Rita”, para um plano de oposição (homem 

x mulher = mudança x passividade) que faz referência à estagnação 

da nação brasileira frente ao regime militar. Os substantivos e 

pronomes são responsáveis por designar a personagem feminina 

Carolina: “Nos seus olhos fundos”. Embora sua participação não seja 

definida por uma marca enunciativa, sua presença virtual é atestada 

pelo pronome seus. Por outro lado, o narrador pode ser apontado por 

meio da modalidade elocutiva no trecho “Eu já lhe expliquei que não 

vai dar” e “É hora, já sei, de aproveitar”.  

• qualificação: A caracterização da personagem “Carolina” é 

apresentada pelo enunciador por meio dos versos “Carolina / Nos 

seus olhos fundos / Nos seus olhos tristes”. Nota-se que, no processo 

de construção do sentido comunicativo, a adjetivação compõe o 

espaço de construção do personagem e, por conseguinte, delineia, 

conforme as intenções do enunciador, as características próprias 

desse personagem. No caso de Carolina, os referentes linguísticos 

em destaque indicam melancolia e tristeza. Tais sentimentos da 

personagem feminina apontados pelo narrador se mantêm até o 

desfecho da narrativa. A despeito desse desalento, o enunciador, por 

meio do verso “Pela janela, ói que lindo”, descreve um mundo mais 

feliz e agradável com perspectivas de mudança, mas Carolina é 

incapaz de alcançar (vislumbrar).            

• ação: Essa classificação é um ponto forte na canção em análise, 

tendo em vista o valor semântico dos verbos identificados nos versos 

da primeira estrofe “Uma rosa nasceu / Todo mundo sambou / Uma 

estrela caiu” em oposição aos dos versos da segunda estrofe “Uma 

rosa morreu / Uma festa acabou / Nosso barco partiu”. Nesses versos 

estão timbradas marcas discursivas de uma oposição, isto é, os 

últimos verbos contrapõem-se aos dos primeiros versos. Configura-
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se, portanto, uma dicotomia entre as estrofes, o que nos leva a crer 

que, em um primeiro momento, esse enunciador batalhou pela 

mudança, contudo não logrou êxito, e desistiu. Esse encadeamento 

dos verbos morreu, acabou e partiu, por meio da gradação, ratifica 

nossa interpretação acerca desse enunciador: desprovido de 

esperança, o amor por Carolina se desfaz face ao tempo.  

• causação: Essa operação pode ser flagrada no momento em que o 

narrador revela-se desmotivado diante da estagnação da personagem 

feminina. Tal fato pode ser percebido nos versos “Eu bem que mostrei 

a ela / O tempo passou na janela / Só Carolina não viu”.   

 

Verificamos, também, a indignação desse enunciador, fruto do 

imobilismo de Carolina, por meio dos advérbios destacados nos versos “Agora 

não sei como explicar / Lá fora, amor / Uma rosa morreu”. Segundo esse 

entendimento, é possível inferir que o verdadeiro opressor está travestido na 

imagem da mulher, isto é, a própria passividade de Carolina fomenta a 

repressão. 

Destaca-se, ainda, nesse processo de discursivização de Carolina a 

operação de relação. Verificam-se alguns elementos pertinentes à operação de 

relação nos trechos em destaque:  

Pela janela, ói que lindo / 

Mas Carolina não viu 

Verifica-se que, no decorrer dessa estrofe, o personagem masculino 

convoca a amada a viver a vida, ou seja, a sair da janela. No entanto, a 

interlocutora permanece apática. A presença da conjunção mas no verso final 

da primeira estrofe indica uma contraposição do narrador. A partir desse trecho 

da narrativa, o enunciador exterioriza sua insatisfação em virtude da posição 

estática de Carolina, e a narrativa assume um curso diferente. Observamos 

que essa contraposição semântica passa a figurar discursivamente na segunda 

estrofe. O narrador que outrora convidou a personagem para dançar agora diz 

“O amor que já não existe”. 
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O tempo passou na janela / 

Só Carolina não viu 

Nestes outros versos, como se pode observar, há uma correspondência 

entre as estruturas frasais. Sob um enfoque sintático, verificamos semelhanças 

na construção dos trechos, os quais estão dispostos nos dois últimos versos de 

cada estrofe. Tal relação sintática promove uma aproximação semântica, 

sendo impossível não correlacionar os trechos para a interpretação da 

totalidade discursiva. 

No trecho acima o advérbio só introduz uma circunstância de 

exclusividade, isto é, pressupõe-se que apenas Carolina não se deu conta da 

passagem do tempo, fato este que poderia ser atestado por qualquer pessoa. 

Infere-se, portanto, que o valor das marcas enunciativas “mas” e “só” 

corrobora para a construção de uma imagem de um enunciador descrente e 

desapontado com relação à mulher amada. 

Segundo Charaudeau (2008), a organização da lógica narrativa está 

voltada para o mundo referencial, pois funciona como uma proposição de 

construção do que constitui a trama de uma história. No que diz respeito à 

lógica narrativa, observamos em Carolina três princípios: o princípio de 

coerência, o princípio de intencionalidade e o princípio de encadeamento. No 

que tange ao princípio de coerência, destacamos os versos que introduzem a 

função de abertura e de fechamento das sequências, os quais, 

respectivamente, referem-se à expectativa sobre a atitude da mulher amada e 

ao descontentamento do enunciador em virtude da omissão de Carolina. 

 

Função de abertura: 
“É hora, já sei, de aproveitar / Lá fora, amor / Uma rosa nasceu”. 

 
Função de fechamento: 

“Carolina / Nos seus olhos tristes / Guarda tanto amor / O amor que já 
não existe”. 

 



 

 

98 

O princípio da intencionalidade, a sequência que motiva a existência dos 

demais princípios, pode ser percebido nos versos da canção buarqueana 

Carolina. 

 

Abertura: Tempo de Esperança 
“É hora, já sei, de aproveitar”. 

 
Falta: Estagnação 

“Eu bem que mostrei sorrindo / Pela janela, ói que lindo / Mas Carolina 
não viu”. 

 
Busca: Mudança 

“Mil versos cantei para lhe agradar / Agora não sei como explicar”. 
 

Resultado: Fracasso 
“Uma rosa morreu / Uma festa acabou / Nosso barco partiu”. 
 

A combinação dos princípios citados acima (coerência e 

intencionalidade) produz sequências cujos modos de encadeamento resultam 

em estruturas complexas. Dentre os quatro tipos de encadeamento, notamos, 

na canção em estudo, o encaixe. Tal tipo é percebido em Carolina em vista das 

micro-sequências timbradas na canção. Apesar de ser notório o percurso 

dessa narrativa, cuja sequência conta com abertura, desenvolvimento e 

resultado (fim), notamos que, em alguns versos, encontram-se encaixados 

apontamentos subjetivos do personagem masculino “Eu já lhe expliquei que 

não vai dar / Seu pranto não vai nada mudar”.  

Nessa perspectiva, infere-se que o narrador dessa letra de canção visa 

atingir seu público - interlocutor (TU-i), salientando seu desapontamento com a 

estagnação de Carolina diante da vida.    

No tocante à encenação narrativa da letra de canção “Carolina”, 

focalizamos os componentes que integram o dispositivo da encenação. São 

eles: a identidade, o estatuto e os pontos de vista do narrador. A configuração 

da encenação narrativa da canção “Carolina” aproxima-se da canção “A Rita”. 

Isso se dá, principalmente, por se tratar de canções da fase do Lirismo 
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Nostálgico cuja mulher figura sem voz; no entanto, são elas as mandatárias da 

dor e tristeza.  

Em relação à identidade do autor, situada no circuito externo, como 

sujeito comunicante, temos o Autor-escritor Chico Buarque. No circuito interno 

do dispositivo comunicativo, como sujeito enunciador, situado no eixo 

discursivo, temos o autor-indivíduo-cronista.  A história contada em Carolina, 

lida sob o enfoque da encenação narrativa, aponta uma mulher que representa 

o Brasil, que se manteve, tal qual Carolina, apático e estagnado frente ao 

regime opressor instaurado no país na década de 1960. Trata-se, aqui, de um 

autor-escritor que intervém no cenário artístico brasileiro, por meio de sua 

própria identidade psicossocial, já que Chico Buarque desempenha um papel 

particular nesse domínio. 

No que diz respeito ao estatuto do narrador-personagem, tem-se, na 

canção em análise, um narrador em primeira pessoa que conta, por meio de 

uma história fictícia,  o seu envolvimento político com o país, à medida que 

critica a alienação da nação brasileira. Salienta-se, portanto, que, assim como 

em “A Rita”, verificamos a presença de um narrador-personagem, que, como 

uma amálgama, é ao mesmo tempo autor-indivíduo e indivíduo fictício.  

Podemos observar que o ponto de vista do narrador é subjetivo. Ele 

enuncia características internas do personagem, seus pensamentos e 

sentimentos, os quais não são observáveis do ponto de vista externo. Nos 

versos que seguem, o narrador manifesta sua frustração (tristeza) em 

consequência da passividade da mulher amada.    

“Carolina / Nos seus olhos tristes / Guarda tanto amor / O amor que 
já não existe / Eu bem que avisei, vai acabar”. 

 

 

Diante desta análise, podemos dizer que o circuito da encenação 

narrativa se completa quando o leitor possível, o público interessado na obra 

buarqueana, se aproxima do sentido implícito colocado na cena discursiva em 
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“Carolina”, ou seja, quando a interpretação da encenação narrada extrapola o 

primeiro sentido: de uma corriqueira desilusão amorosa. Entendemos, portanto, 

que a natureza desse ato de linguagem versa sobre um desabrochar social e 

político, ou seja, Carolina é a representação de um Brasil passivo e 

melancólico, enquanto o seu par, o personagem masculino, representa a 

liberdade e a democracia. Vale ressaltar que o nome janela, no verso “O tempo 

passou na janela”, nesse contexto, remete à condição de confinamento da 

personagem Carolina. Isto é, a estagnação é a personificação do 

aprisionamento.   

Diante dessa análise, postulamos que, em Carolina, o enunciador Chico 

Buarque representa o Brasil por meio de estratégias de subterfúgio para driblar 

a censura. Entendemos, portanto, que essa configuração de Brasil está 

representada pela imagem de Carolina. Por isso, afirmamos que Carolina é a 

personificação do Brasil reprimido.  

Concluímos, então, que o imaginário sociodiscursivo amplamente 

flagrado em Carolina é o da tristeza e melancolia em virtude da passividade da 

Nação. Mais especificamente, notamos o imaginário sociodiscursivo que 

remete à omissão da sociedade brasileira após a instauração da ditadura 

militar.  

 

7.2.4. Canção 4: Januária 

Chico Buarque/1967 

Toda gente homenageia 
Januária na janela 
Até o mar faz maré cheia 
Pra chegar mais perto dela 
O pessoal desce na areia 
E batuca por aquela 
Que, malvada, se penteia 
E não escuta quem apela 
 
Quem madruga sempre encontra 
Januária na janela 
Mesmo o sol quando desponta 
Logo aponta os lados dela 
Ela faz que não dá conta 
De sua graça tão singela 
O pessoal se desaponta 
Vai pro mar, levanta vela 
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Em 1967, ano de lançamento de Januária, o Marechal Costa e Silva 

toma posse como Presidente da República. O governo de Costa e Silva ficou 

marcado pelo avanço do processo de institucionalização da ditadura militar. 

Nesse período evidenciou-se a progressão da arbitrariedade no âmbito político 

e civil. Isto é, o governo ordenou a paralisação das atividades do Congresso 

Nacional e suspendeu o direito ao habeas corpus em caso de crimes 

considerados políticos. Os movimentos estudantis e os grupos políticos de 

oposição protestavam contra o governo ditador por meio de atos, passeatas e 

manifestações.      

No que se refere aos aspectos formais da composição, nota-se que a 

canção é composta por duas estrofes, ambas com oito versos. Com relação à 

temática, observamos que na canção há um relato sobre uma mulher que 

recusa o convite à mudança e ignora o apelo popular.  

Januária é uma das representantes do Lirismo Nostálgico. De acordo 

com a perspectiva de Meneses (2002), essa fase revela um aparente 

distanciamento, fruto da intensa decepção política do enunciador Chico 

Buarque. Por isso, a canção Januária assim como Carolina simbolizam uma 

atitude melancólica, como uma aversão ao momento atual da canção.  

É importante salientar o aspecto situacional de composição da canção, 

pois, como já dissemos, trata-se de um momento político no Brasil de muita 

opressão, fruto da truculenta ação dos militares. A censura impede qualquer 

publicação contrária ao regime: dos jornais às artes, toda a sociedade brasileira 

estava de alguma maneira cerceada pelo poder militar. Portanto, é neste 

ambiente hostil e ultrajante, de intolerância política, exílio e violência que se 

encontrava a sociedade brasileira. 

Para a análise de Januária, é apropriado resgatar o dizer de Charaudeau 

(2008) a respeito dos possíveis interpretativos. Segundo o autor, os possíveis 

interpretativos estão ligados ao nível implícito da linguagem e, em virtude disso, 

são sugeridos pelo contexto situacional. A partir dessa interação entre o 

explícito e implícito, associado à situação de comunicação e às circunstâncias 
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de produção e interpretação, podemos alcançar a totalidade discursiva de um 

ato de linguagem.   

Calcados no conceito de possíveis interpretativos cunhado por 

Charaudeau (2008), o qual considera as diferentes leituras que um discurso é 

capaz de produzir, podemos dizer que em Januária há um convite à mudança. 

Interessa-nos, ainda, dizer que a canção Januária enuncia um discurso de 

mudança: almeja-se uma atitude por parte da personagem feminina. Esse 

mesmo desejo de mudança pode ser constatado em Carolina. Em ambas as 

canções, as personagens femininas representam a alienação da sociedade 

brasileira diante da política praticada no país em 1967 e a tentativa de que elas 

tenham uma atitude ativa frente à situação em que se inserem.   

As letras de canção são práticas discursivas linguageiras e circulam nas 

diversas situações de troca comunicativa praticadas pelo homem e, por isso, 

impõem um procedimento de construção do sentido. Charaudeau (2008) intitula 

esse procedimento como semiotização do mundo. O processo de construção 

do sentido, conforme postulado por Charaudeau (2005), pode ser identificado 

na letra de canção Januária. Para a passagem do nível de língua para o nível 

do discurso, observamos os quatros tipos de operações que contemplam o 

processo de transformação do mundo:        

• identificação: Os nomes Januária, janela, graça, lados, e os pronomes 

ela, dela, aquela, sua designam na narrativa a personagem feminina. Vale 

realçar o título da canção: o nome Januária. Sabe-se que o nome januária 

tem origem no latim janus que significa “janela”. Esta marca linguística 

remete ao campo semântico da alienação e passividade. Segundo 

Meneses (2001, p.89), janela indica a “posição de quem fica à margem, 

vendo a vida e a banda passarem”. Não só em Januária está timbrada a 

metáfora da “janela”. Nota-se nos versos de Carolina o significante 

“janela” com o mesmo valor atribuído em Januária: alienação e silêncio; 

ambas as personagens não possuem voz nas canções. Por sua vez, por 

meio do pronome indefinido Toda no verso “Toda gente homenageia”, 

pode-se observar um convite à mudança feito não só pelo enunciador, 

mas por toda gente. De acordo com nossa análise, acreditamos que esse 
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convite à mudança faz menção à alienação da nação brasileira frente ao 

regime militar.          

• qualificação: A caracterização do personagem é um ponto importante 

na produção discursiva. Por meio da adjetivação, o enunciador atribui 

características próprias à personagem e revela seus traços identitários. 

Januária é apresentada pelo enunciador por meio de qualificações 

subjetivas: “E batuca por aquela / Que, malvada, se penteia” e “Ela faz 

que não dá conta /  De sua graça tão singela”. Os referentes linguísticos 

em destaque representam a atitude de Januária: “não escuta quem 

apela”. A personagem feminina despreza o chamamento proferido por 

toda gente.        

• ação: “Toda gente homenageia”, “E batuca por aquela”, “E não escuta 

quem apela” e “O pessoal se desaponta”. Considerando o valor semântico 

dos verbos destacados, podemos vislumbrar um percurso de sentido que 

simboliza o desapontamento do enunciador em virtude da alienação da 

personagem feminina. Com base no nível implícito da linguagem, 

inferimos que esse encadeamento verbal é motivado pelas intenções do 

enunciador em revelar a pungente situação política. Inicialmente, após a 

implantação do golpe militar, a população brasileira acreditou que a 

ditadura pudesse ser a solução para a conflituosa situação social e 

política daquele momento. Contudo, o regime militar se apresentou 

extremamente rígido e opressor. Os cidadãos que não se conformaram 

com o abuso de autoridade do comando militar realizaram inúmeros 

protestos e manifestações contrárias ao regime autoritário. Embora parte 

da população tenha se manifestado contra os ditadores, muitos brasileiros 

não se aliaram às propostas de mudança e os ditadores permaneceram 

no poder. Notamos, portanto, que, por meio dos verbos em destaque na 

canção em análise, o enunciador representa sua decepção fruto da 

estagnação e da alienação de Januária.    

• causação: “O pessoal se desaponta / Vai pro mar, levanta vela”. Essa 

operação se concretiza quando o narrador expressa o descontentamento 

daqueles que não concordam com a omissão de Januária e optam por 

partir. De acordo com nossa análise, essa partida pode ser lida como a 

metáfora do autoexílio.  



 

 

104 

 

No âmbito da lógica narrativa, observamos na letra de canção em 

análise a ocorrência de dois princípios: o princípio de coerência e o princípio de 

intencionalidade. É válido salientar que, para Charaudeau (2008), a lógica 

narrativa se constrói a partir de uma sequência de acontecimentos organizados 

em princípios. Sobre o princípio de coerência, destacamos as ações que 

desempenham o papel narrativo de abertura e de fechamento. Na primeira, o 

narrador se refere à deferência prestada à Januária; já na segunda sequência, 

o desfecho se revela de maneira oposta.  

Função de abertura: 
“Toda gente homenageia / Januária na janela”. 

 
Função de fechamento: 

“O pessoal se desaponta / Vai pro mar, levanta vela”. 

O princípio da intencionalidade é a sequência que motiva a existência do 

primeiro princípio. A motivação é o propósito da sequência narrativa, 

conferindo-lhe sentido comunicativo. 

Abertura: Prestígio  
“Toda gente homenageia / Januária na janela”. 

 
Falta: Indiferença  

“O pessoal desce na areia / E batuca por aquela / Que, malvada, se 
penteia / E não escuta quem apela”. 

 
Busca: Mudança 

“Ela faz que não dá conta / De sua graça tão singela”. 
 

Resultado: Fracasso 
“O pessoal se desaponta / Vai pro mar, levanta vela”. 

 

 

Podemos observar a semelhança no que se refere à tematização das 

narrativas Januária e Carolina. Embora as personagens femininas não 

possuam voz, em ambas as canções, essas mulheres figuram como símbolo 

de descontentamento do enunciador, ora por revelar uma conduta passiva, ora 

por significar alienação, ora por sinalizar a ditadura. 
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  No que se refere à encenação narrativa da letra de canção Januária, 

apresentamos os componentes que integram o dispositivo da encenação. São 

eles: a identidade, o estatuto e os pontos de vista do narrador. É importante 

reforçar que, segundo Charaudeau (2008), toda narrativa está submetida a 

uma encenação narrativa, isto é, a narrativa possui a mesma natureza do ato 

comunicativo em geral.      

Em relação à identidade do autor, situada no circuito externo, como 

sujeito comunicante, temos o Autor-escritor Chico Buarque. No circuito interno 

do dispositivo comunicativo, como sujeito enunciador, situado no eixo 

discursivo, temos o autor-indivíduo-cronista.  A história relatada em Januária, 

lida sob o viés da encenação narrativa, aponta uma mulher que representa o 

Brasil alienado, que permaneceu inerte e ignorou a inquietação do momento: a 

luta contra um regime autoritário implantado compulsoriamente no Brasil dos 

anos sessenta. 

No que diz respeito ao estatuto do narrador, observamos que, em 

Januária, esse narrador se expressa em terceira pessoa, isto é, o narrador é 

externo à história que ele conta. Verifica-se, na canção em análise, a distinção 

entre narrador e personagem: em Januária, o narrador não participa 

explicitamente da história. Sobre esse estatuto, Charaudeau (2008, p.194) diz 

que na retaguarda desse narrador há um autor-escritor portador de um projeto 

de escritura que pode lançar efeitos de realidade e de ficção conforme suas 

intenções comunicativas. Por isso, por meio de uma história fictícia, 

vislumbramos em Januária o engajamento político do enunciador. Nesse 

sentido, acreditamos que a canção em análise apresenta uma crítica acerca da 

alienação da nação brasileira. Retomamos, portanto, o dizer de Charaudeau 

(2008) sobre o elo entre identidade social e identidade discursiva. Para o autor, 

não se deve dissociar a história de vida do escritor Chico Buarque de suas 

letras de canção.  

Sobre o ponto de vista do narrador, podemos observar, na canção 

Januária, um ponto de vista interno e subjetivo. O enunciador descreve 

peculiaridades internas do personagem, seus pensamentos e sentimentos, os 

quais não são observáveis do ponto de vista externo. Nos versos de Januária, 
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o narrador expressa sua decepção resultante da omissão da personagem 

feminina.     

“Ela faz que não dá conta / De sua graça tão singela / O pessoal se 

desaponta / Vai pro mar, levante vela”. 

Com base na encenação narrativa da canção em análise, acreditamos 

que o enunciador lança mão de estratégias para dialogar com o seu público-

destinatário (Tu-d). Ao mesmo tempo, o enunciador salienta sua insatisfação 

acerca da atitude representada por Januária: de recusa e omissão. Não há 

desejo de mudança na personagem feminina. O próprio título da canção 

Januária já sugere o posicionamento / comportamento da mulher narrada: ela 

vê a vida pela janela. Esse comportamento passivo de Januária, também 

identificado na canção Carolina, figura em ambas as canções buarqueanas 

lançadas no ano de 1967. Por isso, inferimos que o enunciador Chico Buarque 

representa o Brasil alienado por meio da imagem das mulheres Carolina e 

Januária. 

Entendemos, então, que a personagem feminina nessa canção 

representa o Brasil. A figura da mulher Januária corresponde ao Brasil alienado 

e apático, o qual parecia não estar ciente das ações violentas e arbitrárias 

praticadas pelo governo ditatorial. Por fim, podemos dizer que, em sentido 

amplo, o imaginário sociodiscursivo que circula em Januária é o da luta contra 

a censura e, mais especificamente, flagramos, na figura da mulher projetada, o 

imaginário sociodiscursivo da omissão e da apatia. 
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7.2.5. Canção 5: Benvinda 

Chico Buarque/1968 

 
Dono do abandono e da tristeza 
Comunico oficialmente 
Que há lugar na minha mesa 
Pode ser que você venha 
Por mero favor 
Ou venha coberta de amor 
Seja lá como for 
Venha sorrindo, ai 
Benvinda 
Benvinda 
Benvinda 
Que o luar está chamando 
Que os jardins estão florindo 
Que eu estou sozinho 
 
Cheio de anseios e esperança 
Comunico a toda a gente 
Que há lugar na minha dança 
Pode ser que você venha 
Morar por aqui 
Ou venha pra se despedir 
Não faz mal 
Pode vir até mentindo, ai 
Benvinda 
Benvinda 
Benvinda 
Que o meu pinho está chorando 
Que o meu samba está pedindo 
Que eu estou sozinho 
 
Venha iluminar meu quarto escuro 
Venha entrando como o ar puro 
Todo novo da manhã 
Venha minha estrela madrugada 
Venha minha namorada 
Venha amada 
Venha urgente 
Venha irmã 
Benvinda 
Benvinda 
Benvinda 
Que essa aurora está custando 
Que a cidade está dormindo 
Que eu estou sozinho 
 
Certo de estar perto da alegria 
Comunico finalmente 
Que há lugar na poesia 
Pode ser que você tenha 
Um carinho para dar 
Ou venha pra se consolar 
Mesmo assim pode entrar 
Que é tempo ainda, ai 
Benvinda 
Benvinda 
Benvinda 
Ah, que bom que você veio 
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Que você chegou tão linda 
Eu não cantei em vão 
Benvinda 
Benvinda 
Benvinda 
Benvinda 
Benvinda 
No meu coração 

 

Benvinda foi gravada em 1968, um ano que entrou para história do 

Brasil. Foi marcado pela imposição do Ato Institucional no V (AI-5), redigido 

pelo General Presidente Artur Costa e Silva, o qual restringiu completamente 

os direitos civis da população e delegou ao Presidente amplos poderes para 

fechar por tempo indeterminado o Poder Legislativo. O AI V foi considerado o 

mais arbitrário entre os atos, pois promoveu a prática irrestrita de violência, 

resultando em incontáveis perseguições, desaparecimentos, torturas e mortes. 

Conhecido como “o ano que nunca terminou” 23, 1968 foi contemplado por 

inúmeros festivais da canção popular. Dentre eles, Benvinda vence o IV 

Festival da Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record. Sobre o 

clima da época, Meneses (2002, p.24) diz: 

A música popular começa a ter um significado e uma 
função que ultrapassavam de muito aquilo que até então 
era usual. Os espetáculos musicais dominavam o 
panorama artístico – haja vista os shows Opinião (com 
João do Valle, Zé Keti, Nara e Betânia), e Liberdade, 
Liberdade; as peças do Teatro Oficina; as encenações 
de Morte e Vida Severina e O e A, musicadas pelo 
estudante da FAU Chico Buarque. Até no cinema a 
música é o prato de resistência (que se pense na trilha 
sonora de Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme de 
Glauber Rocha, musicado por Sergio Ricardo). Em todos 
esses espetáculos, era a canção – de protesto – que 
servia de válvula de escape para o sentimento de 
insatisfação da juventude. 

Como podemos observar, em termos formais, a canção é composta por 

quatro estrofes: as três primeiras apresentam quatorze versos e a última 

apresenta vinte versos. Em relação ao tema, notamos que a canção 

explicitamente conta uma história de amor entre um homem e uma mulher. 

Assim como nas canções A Rita e Carolina, verificamos que em Benvinda a 

 

                                                             
23 Título da obra homônima do jornalista e escritor Zuenir Ventura.  
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voz do enunciador é masculina e a história é narrada do ponto de vista do 

personagem representado pelo homem.  

A canção em análise figura na fase conhecida como Lirismo Nostálgico 

(Meneses, 2002) que representa uma atitude melancólica. Como uma recusa 

ao então momento atual, remete aos tempos de alegria e liberdade. Contudo, é 

pertinente sinalizar que, a partir da personagem feminina, vislumbra-se uma 

mudança de atitude, como será percebido a seguir. 

  É fato que, a partir de 1968, a classe intelectual e artística foi 

duramente perseguida. Chico Buarque, conhecido como o compositor das 

encantadoras canções “A Banda” e “Carolina”, passa a ser atormentado pela 

censura e hostilizado pelos Tropicalistas. Um bom exemplo desse período é a 

canção Sabiá (1968), composta em parceria com Tom Jobim. O público não 

reconheceu seu posicionamento diante do cenário político e considerou Sabiá 

uma canção sem engajamento, principalmente porque sua maior concorrente 

era a canção Para Não Dizer que Não Falei de Flores (1968) de Geraldo 

Vandré, declaradamente panfletária. Por esse motivo, quando apresentada no 

III Festival Internacional da Canção, foi vaiada veementemente pelo público. 

Em tempo, é oportuno citar esse desencontro de ideias: Chico Buarque 

apontou em Sabiá a própria temática do desterro e da expatriação, quando 

relaciona, de maneira intertextual, a canção do exílio de Gonçalves Dias aos 

versos nostálgicos de Sabiá.  

É neste panorama de repressão que se insere Benvinda. Por isso, é tão 

valioso esse percurso pelo aspecto situacional de escritura do discurso. 

Contemplaremos também, para efeito de captura dos imaginários 

sociodiscursivos, as marcas discursivas desse enunciador de Benvinda.  

Cientes das flutuações de sentido previstas em uma enunciação 

discursiva, retomamos o postulado de Charaudeau (2008) a respeito dos 

possíveis interpretativos. Para o autor, os possíveis interpretativos estão 

ligados ao nível implícito da linguagem e, em virtude disso, são sugeridos pelo 

contexto. Sobre esse duplo movimento da linguagem, constituído pela 

interação explícito / implícito, Charaudeau (2008, p.27) salienta que o sentido 
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não é construído pela forma explícita, já que o “explícito se apresentaria na 

interpretação como uma superfície lacunar repleta de espaços vazios de 

sentido”. 

Ainda que, no nível explícito da canção em análise, figure uma história 

de amor entre um casal, como nos versos “Venha minha namorada / Venha 

amada”, vislumbramos uma outra situação que perpassa essa primeira leitura. 

Identificamos nos versos de Benvinda um enunciador que suplica pela volta da 

alegria, expresso em “Que o luar está chamando / Que os jardins estão 

florindo”. Sob esse enfoque calcado no nível implícito da linguagem e no 

aspecto situacional, a volta da alegria representa a abertura política, isto é, o 

fim do regime ditatorial.  

Sobre o título da canção cabe uma breve explanação. O enunciador se 

apropria da sonoridade e da carga semântica da interjeição / adjetivo Bem-

vinda.  Contudo, nesse viés, a interjeição passa a nome próprio de mulher, 

conforme os versos “Venha sorrindo, ai / Benvinda / Benvinda”. Nessa direção, 

verificamos outras categorias de língua atualizadas discursivamente, 

provocando, aliadas ao contexto situacional, deslizamentos de sentido.   

As situações de troca sociais praticadas pelo homem impõem um 

procedimento de construção do sentido. Charaudeau (2008) intitula esse 

procedimento como semiotização do mundo. Essa passagem de um mundo a 

significar a mundo significado pela linguagem ocorre por meio de quatro 

operações, as quais integram o processo de transformação do mundo. Tal 

postulado pode ser verificado nos versos da canção Benvinda: 

• identificação: Os substantivos e pronomes observados na canção 

por meio dos nomes Benvinda, abandono, anseios, tristeza, 

esperança, alegria, amor, namorada, samba, aurora, e os pronomes 

eu, você, meu, minha designam e estabelecem a dissemelhança entre 

os personagens da narrativa. No nível da Simbolização Referencial 

esses nomes remetem a uma relação amorosa cujo homem 

abandonado aguarda o retorno da mulher amada. No entanto, com 

base no nível implícito, podemos observar que o nome atribuído à 

personagem feminina Benvinda é a personificação da alegria. Isto é, o 
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nome de mulher figura como uma representação de Brasil. Nesse 

contexto, essa mulher é aguardada ansiosamente pelo enunciador e 

vem trazer a liberdade e a democracia de outrora. Isso pode ser 

apreendido nos versos “Seja lá como for / Venha sorrindo, ai / 

Benvinda”. A presença do enunciador está expressa em primeira 

pessoa nos seguintes versos: “Que eu estou sozinho”, “Venha 

iluminar meu quarto escuro” e “Venha minha estrela madrugada”. A 

interlocução entre Benvinda e o enunciador está timbrada nos versos 

por meio do pronome de tratamento: “Pode ser que você venha”.  

• qualificação: A caracterização dos personagens é um processo 

valioso para a construção textual. Os versos em destaque expressam 

os sentimentos do narrador: “Venha iluminar meu quarto escuro”, 

“Que eu estou sozinho” e “Ah, que bom que você veio”. Nota-se por 

meio dos adjetivos em destaque um percurso de mudança no estado 

de espírito do personagem masculino. Inicialmente, ele se apresenta 

triste pela ausência da mulher amada; em seguida, se mostra 

esperançoso com uma possibilidade de retorno e, por fim, ele se 

alegra com a chegada de Benvinda. O enunciador expressa seu 

apreço por Benvinda não só pelo uso do adjetivo: “Ah, que bom que 

você veio / Que você chegou tão linda”, mas também, pelo recurso da 

comparação: “Venha entrando como ar puro”. Por meio da figura de 

linguagem, podemos inferir significados diversos; um deles está ligado 

à ideia de renovação. Ainda, em relação à caracterização da 

personagem Benvinda, é importante ressaltar que, embora na canção 

esse referente linguístico figure como substantivo – por ser o nome 

próprio da personagem feminina –, o nome “Bem-vinda” possui valor 

adjetivo. Reiteramos, então, a hipótese de que essa mulher simboliza 

um Brasil livre e democrático. O enunciador se valeu desse duplo 

sentido para atingir seu público e levá-lo a refletir sobre a situação 

atual da canção, já que não poderia fazê-lo de forma explícita.    

• ação: “Comunico oficialmente”, “Comunico a toda gente” e “Comunico 

finalmente”. Nota-se a repetição do uso verbal nas três estruturas. No 

entanto, essa repetição introduz os diferentes momentos da 

sequência narrativa. Inicialmente, tem-se um narrador “Dono do 
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abandono e da tristeza”; em seguida, um narrador “Cheio de anseios 

e esperança”, e, ao fim, um narrador “Certo de estar perto da alegria”. 

Podemos observar nesses versos que o enunciador se apropria da 

estrutura “Comunico oficialmente” em referência aos comunicados 

formais do governo, os quais apresentavam esse tipo de construção 

sintática. Essa remissão à estrutura simbólica da prática política, 

como vimos acima, demonstra um enunciador irônico e sarcástico, 

pois ele se vale da relação intertextual para subverter o valor da 

estrutura já cristalizada.  

• causação: “Ah, que bom que você veio / Que você chegou tão linda / 

Eu não cantei em vão”. Esses versos ilustram o contentamento do 

enunciador diante do retorno da mulher amada. É importante ressaltar 

que esse desfecho é decorrente da ação bem-sucedida do 

enunciador.   

No que diz respeito à lógica narrativa, observamos na letra de canção 

em análise a ocorrência de três princípios: o princípio de coerência, o princípio 

de intencionalidade e o princípio de encadeamento. Sobre o princípio de 

coerência, realçamos as ações que desempenham o papel narrativo de 

abertura e de fechamento. Nessa ordem, a primeira sequência ilustra um 

narrador infeliz pela ausência da mulher amada, enquanto a segunda expressa 

um narrador radiante pelo retorno de Benvinda.   

Função de abertura: 
“Dono do abandono e da tristeza / Comunico oficialmente / Que há 

lugar na minha mesa”. 
 

Função de fechamento: 
“Ah, que bom que você veio / Que você chegou tão linda / Eu não 

cantei em vão”. 

 

O segundo princípio analisado, da intencionalidade, é o motivo para a 

existência do primeiro princípio e pode ser contemplado nos versos de 

Benvinda.  
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Abertura: Ausência da amada 
“Dono do abandono e da tristeza / Comunico oficialmente / Que há 

lugar na minha mesa”. 
 

Falta: Solidão 
“Venha iluminar meu quarto escuro / Venha entrando como ar puro”. 

 
Busca: Pela volta da mulher amada 

“Venha minha namorada / Venha amada”. 
 

Resultado: Êxito 
“Ah, que bom que você veio / Que você chegou tão linda / Eu não 

cantei em vão”. 

 

O terceiro princípio analisado em Benvinda é o de encadeamento. Este 

princípio é a conjunção dos princípios analisados acima, pois nele encontram-

se micro-sequências inseridas em sequências maiores. O projeto de influência 

do enunciador revela-se por meio de tais sequências encaixadas: 

“Comunico oficialmente”  

“Comunico a toda gente” 

“Comunico finalmente” 

 

Essas sequências estão dispostas no corpo da narrativa e 

correspondem aos diferentes sentimentos vivenciados pelo enunciador: 

tristeza, esperança e alegria. Isto é, cada uma delas introduz os diferentes 

momentos por que passa o narrador. A primeira estrutura está incluída na 

abertura da sequência (solidão / dor), seu desenvolvimento (espera pelo 

retorno da mulher amada) e seu resultado (a volta de Benvinda). Em tempo, é 

importante assinalar que a lógica narrativa está voltada para o mundo 

referencial. Doravante, podemos descortinar a pluralidade semântica da 

encenação narrativa, como será abordado a seguir.  
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Nota-se que, semelhante à canção Carolina, é possível observar em 

Benvinda um enunciador nostálgico que aguarda a chegada da alegria. Nesse 

sentido, Meneses (2002, p.22) ressalta que essa recusa à realidade presente 

significa uma forma de resistência.  

As canções dos primeiros discos de Chico revelam uma 
atitude básica que é a de distanciamento: o poeta se 
situa à margem da vida, vendo a Banda passar. A 
grande marca será a da nostalgia: a ânsia pelo retorno a 
uma situação em que não haja dor, e em que as 
barreiras do individualismo possam ruir.  

Em relação à encenação narrativa da letra de canção “Benvinda”, 

analisamos os elementos que fazem parte da mise en scène narrativa de 

acordo com Charaudeau (2008). São eles: a identidade, o estatuto e os pontos 

de vista do narrador. Nesse ponto é válido salientar a convergência entre as 

canções A Rita, Tereza Tristeza, Carolina, Januária e Benvinda. As cinco 

personagens femininas são representantes de um Brasil multifacetado tecido 

discursivamente pelo enunciador Chico Buarque.     

No que tange à identidade do sujeito escritor, observamos no circuito 

externo, no papel de sujeito comunicante, o Autor- escritor Chico Buarque, 

portador de uma identidade social. No circuito interno da encenação narrativa, 

como sujeito enunciador, situado no espaço do dizer, temos o autor-indivíduo-

cronista. Ao narrar seu abandono e sua triste espera pela mulher amada, o 

enunciador possui um projeto de escritura baseado em uma simulação: o 

retorno da alegria. Isto é, Benvinda simboliza a liberdade e a esperança de um 

Brasil democrático, livre das amarras ditatoriais. É importante dizer que essa 

alegria é como um simulacro, uma utopia, pois o panorama político brasileiro 

de 1968 era crítico: o Brasil estava sufocado pelo regime militar. Nesse sentido, 

é interessante lembrar que, em 1968, no IV Festival Internacional da canção, 

Benvinda foi escolhida pelo público como a melhor canção; esse fato reafirma o 

dizer de Charaudeau (2008) sobre a presença e a intervenção do autor- 

escritor, que, segundo o linguista, é indivíduo que desempenha um papel social 

particular e, por isso, cria com o seu público um efeito de cumplicidade, ao qual 

ele propõe, de alguma maneira, um contrato de leitura.   
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Sobre o estatuto do narrador-personagem, tem-se, na canção em 

análise, um narrador em primeira pessoa que conta, por meio de um relato 

fictício, suas expectativas e sentimentos vivenciados em uma determinada fase 

de sua vida. Observa-se que o narrador-personagem de Benvinda é ao mesmo 

tempo um autor-indivíduo e um indivíduo fictício. Este, por sua vez, é fruto da 

imaginação e da invenção do autor-escritor. Segundo Charaudeau (2008), a 

identidade social e a identidade discursiva não devem ser caracterizadas de 

maneira estanque, o que nos leva a crer ser impossível, no caso da canção 

buarqueana, desvincular a biografia pública do escritor das suas composições.     

No que se refere ao ponto de vista do narrador, podemos verificar, na 

canção em análise, um ponto de vista interno e subjetivo, quando o narrador 

caracteriza a personagem feminina e ao mesmo tempo expressa seus 

sentimentos por meio dos versos. 

“Venha iluminar meu quarto escuro / Venha entrando como ar puro / 
Todo novo da manhã / Venha minha estrela madrugada”. 

 

  

Em virtude dessa análise, entendemos que o dispositivbo da encenação 

narrativa se completa quando o leitor possível, o público de Chico Buarque, 

reconhece em seus dizeres a ambiguidade posta em cena por meio do efeito 

de ficção presentificado na mini-narrativa Benvinda. É válido salientar o nome 

aurora nos versos “Que essa aurora está custando / Que a cidade está 

dormindo” como uma remissão à metáfora do escuro, que, nesse contexto 

discursivo, simboliza a ditadura. Ou seja, o “clarear” que equivale à “aurora” 

está demorando a surgir. Nesse sentido, inferimos que, embora a letra de 

canção Benvinda figure como uma narrativa trivial que conta uma história de 

amor de um casal, a natureza desse ato de linguagem está associada à 

imagem de Brasil. Ou seja, a personagem feminina Benvinda tão aclamada e 

esperada pelo enunciador representa igualmente a alegria e esperança por um 

Brasil democrático.   
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Acreditamos que em Benvinda o enunciador Chico Buarque representa o 

Brasil por meio de estratégias de subterfúgio para driblar a censura. 

Entendemos, portanto, que essa configuração de Brasil representada pela 

imagem de Benvinda simboliza a abertura política e o fim da ditadura militar. 

Com isso, salientamos que Benvinda é a personificação de um Brasil 

democrático: um Brasil de outrora, anterior ao golpe militar.  

Por fim, concluímos, que o imaginário sociodiscursivo flagrado de 

maneira mais ampla em Benvinda é o da luta contra a censura. Mais 

especificamente, emerge um imaginário sociodiscursivo de dor e de abandono, 

sentimentos causados pela opressão do governo ditatorial, que vai em direção, 

entretanto, ao imaginário da esperança, personificado em Benvinda.  

 

7.2.6. Canção 6: Angélica 

Chico Buarque /1977 

Quem é essa mulher 
Que canta sempre esse estribilho 
Só queria embalar meu filho 
Que mora na escuridão do mar 
 
Quem é essa mulher 
Que canta sempre esse lamento 
Só queria lembrar o tormento 
Que fez o meu filho suspirar 
 
Quem é essa mulher 
Que canta sempre o mesmo arranjo 
Só queria agasalhar meu anjo 
E deixar seu corpo descansar 
 
Quem é essa mulher 
Que canta como dobra um sino 
Queria cantar por meu menino 
Que ele já não pode mais cantar 

 

  

Em 1977, ano de lançamento da canção Angélica, o Brasil era 

governado por Ernesto Geisel, general afamado por seu comando de linha 

dura. Contudo, o Brasil já entrava em uma fase da abertura política, o Ato 

Institucional V (AI V), que vigorava desde 1968, estava perto do fim. Nesse 

momento, a economia apontava sinais de crise e a pressão social se mantinha 

fortalecida contra o regime ditatorial. O que não cessou neste período foi a 
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ação truculenta e rigorosa dos militares: civis contrários à ditadura ainda eram 

perseguidos, torturados e duramente assassinados.  

No que diz respeito aos aspectos formais, podemos observar que a 

canção Angélica é composta por quatro estrofes com quatro versos. Sua 

temática diz respeito a uma triste história de amor: amor entre mãe e filho. 

Nessa canção, o narrador expressa a demasiada dor de uma mãe que perdeu 

seu filho de maneira trágica. 

É importante salientar que a canção em análise origina-se da história 

real da estilista Zuzu Angel. Essa mulher travou uma verdadeira batalha contra 

o regime ditatorial ao destrinchar o inexplicável desaparecimento de seu filho 

Stuart Angel Jones, militante político, preso e morto por militares. Zuzu Angel, 

reconhecida nacional e internacionalmente por seu trabalho artístico, cuja 

atividade era a moda, passou a figurar, no cenário nacional, como símbolo de 

resistência à ditadura.  

Angélica pertence à fase denominada por Meneses (2002) como 

“Canções de repressão”. As canções que figuram nesse período são marcadas 

por denuncismo e pelo pungente engajamento político do enunciador Chico 

Buarque. Sobre Angélica, Meneses é eloquente (2001, p.57): 

Evidencia-se em Angélica a dimensão política de seu 
gesto. E é por isso que Zuzu Angel também encontrará a 
morte: terá também a sua voz emudecida pela 
repressão. Mas depois que ela se cala, quando também 
ela “já não pode mais cantar”, seu canto é continuado 
pelo canto do Poeta. A Poesia eterniza seu protesto. 
Com a canção de Chico Buarque, Zuzu Angel torna-se 
Angélica: passou do individual para o social, passou de 
pessoa a personagem; de documento de seu tempo para 
obra de arte.   

Diante desse cenário de horror e opressão, Angélica se torna discurso. 

Essa narrativa é um registro legítimo de sua época. Por esse motivo, é 

fundamental procedermos à análise dos aspectos situacionais de escritura da 

canção. Para isso, é coerente e indispensável a investigação das marcas 

discursivas timbradas pelo enunciador a fim de flagrarmos os imaginários 

sociodiscursivos delineados no interior da canção. 
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Presentifica-se em Angélica uma correlação entre o sentido implícito e o 

sentido explícito da linguagem. Essa afirmação baseia-se na posição teórica 

apresentada pela Análise Semiolinguística do Discurso, que concebe o ato de 

linguagem como um objeto não transparente. Nessa perspectiva, é importante 

considerar a identidade do sujeito enunciador e as informações do contexto 

sócio-histórico no qual o mesmo está enquadrado.  

A significação de Angélica está no contexto, ou seja, para construir o 

sentido comunicativo desse ato de linguagem devemos elucidar o escopo 

referencial à luz das circunstâncias de produção do discurso. Nesse percurso, 

interessa-nos observar o processo da passagem de língua ao discurso, 

denominado por Charaudeau (2008) como procedimento de semiotização do 

mundo. Para isso, retomaremos as quatro operações que constituem o 

processo de transformação.   

• identificação: Os substantivos e pronomes identificados na canção 

por meio dos nomes Angélica, mulher, estribilho, filho, mar, escuridão, 

lamento, tormento, anjo, corpo, menino, e os pronomes essa, seu, 

meu, ele, quem designam os personagens e estabelecem suas 

semelhanças. Sabemos com Charaudeau (2005) que é por meio da 

passagem de um mundo a significar em um mundo significado pela 

linguagem que podemos identificar e designar os seres do mundo. 

Desse modo, é possível inferir que o nome Angélica faz referência à 

história da estilista Zuzu Angel – que numa clara relação entre 

Angélica e Angel – dá nome à canção buarqueana. Tal escolha como 

título da canção, como sabemos, não é gratuita, ao contrário é 

consciente e intencional. O título da canção propicia o acesso ao 

intertexto, já que a história de vida de Zuzu Angel está presente na 

memória discursiva dos leitores / interlocutores brasileiros idealizados. 

Nos versos iniciais das estrofes, ecoa a pergunta “Quem essa é essa 

mulher”: é interessante observar que o enunciador, por meio do 

pronome quem, não revela a identidade dessa mulher. E mais, essa 

pergunta retórica provoca uma discussão sobre essa mulher. E a 

resposta para essa pergunta está no próprio contexto situacional. 

Notamos também, no verso “Que canta sempre esse estribilho”, que o 
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substantivo estribilho determina a atitude da personagem feminina. 

No discurso esse nome ganha uma nova significação, isto é, ele 

extrapola seu significado referencial ou explícito (“verso repetido” / 

metalinguagem). Tem-se, agora, estribilho como uma metáfora da 

atitude de Zuzu Angel, que, repetidamente, clamou pela averiguação 

da morte de seu filho. Podemos constatar em Angélica a alternância 

de vozes do discurso. Ora tem-se um narrador em primeira pessoa, 

ora em terceira. Isto pode ser percebido, respectivamente, nos versos 

“Só queria embalar meu filho” (voz da personagem feminina) e “Que 

canta sempre esse lamento” (voz do enunciador). Esse jogo de vozes 

na canção em análise pode ser entendido como uma das estratégias 

para escapar dos órgãos censores da ditadura militar.  

• qualificação: Essa operação discursiva é importante para a 

construção da narrativa, pois constitui o interesse do enunciador em 

exteriorizar a descrição do personagem. O verso em destaque 

enunciado pelo narrador caracteriza a personagem feminina “Que 

canta sempre o mesmo arranjo”. Nesse caso, nota-se uma avaliação 

subjetiva por parte do enunciador, que remete à insistência da 

personagem em solucionar o desaparecimento de seu filho.  

• ação: “Que canta sempre esse estribilho”, “Que canta sempre esse 

lamento”, “Que canta sempre o mesmo arranjo” e “Que canta como 

dobra um sino”. O verbo cantar é ressignificado pelo contexto 

situacional da canção Angélica. Por isso, acreditamos que na canção 

em análise o “cantar” possui um valor catártico, de libertação. Nesse 

viés, inferimos que a reiteração do verbo “cantar” em todas as 

estrofes revela uma forma de resistência, já que a própria Zuzu Angel 

fora calada pelo regime ditador. Podemos observar que os verbos 

agasalhar, embalar, cantar apontam para o campo semântico da 

maternidade, conforme orientam as passagens “Só queria agasalhar 

meu anjo”, “ Só queria embalar meu filho”, “Queria cantar por meu 

menino”.  

• causação: Essa operação marca o ponto de vista do enunciador: 

“Queria cantar por meu menino / Que ele já não pode mais cantar”. 

No primeiro verso, a preposição por introduz a noção de zelo e 
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dedicação pelo filho morto. No segundo verso em destaque, os 

advérbios “já” e “mais” denotam o perecer do referente menino, que 

corresponde na narrativa em questão ao filho desaparecido de Zuzu 

Angel. No verso “Que canta sempre esse lamento”, o advérbio reitera 

a noção de persistência e resistência da personagem feminina. O 

conectivo “que” estabelece uma relação de causalidade entre as 

passagens supracitadas, reforçando a atitude de militância dessa 

mulher. É importante salientar que tais traços identitários corroboram 

para a construção da imagem da personagem feminina, pois 

esclarece o posicionamento da protagonista na narrativa em análise.   

Sabemos com Charaudeau (2008, p.157) que o narrador desempenha 

um papel de testemunha que está em contato direto com as experiências de 

suas personagens. De acordo com essa perspectiva, podemos observar, em 

relação à lógica narrativa da canção Angélica, a ocorrência de dois princípios: o 

princípio de coerência e o princípio de intencionalidade.  

Em relação ao princípio de coerência, observamos a função de abertura 

e fechamento de ações, quando o narrador reporta-se à procura incessante 

pelo filho desaparecido da personagem feminina.   

Função de abertura: 
“Quem é essa mulher / Que canta sempre esse lamento / Só queria 

lembrar o tormento / Que fez o meu filho suspirar”. 
 

Função de fechamento: 
“Queria cantar por meu menino / Que ele já não pode mais cantar”. 

 

 

O princípio da intencionalidade é o motivo para a existência do primeiro 

princípio e pode ser constatado nos versos de Angélica.    
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Abertura: Privação 
“Só queria embalar meu filho / Que mora na escuridão do mar”. 

 
Falta: Desaparecimento/ Sequestro  

“Só queria lembrar o tormento / Que fez meu filho suspirar”. 
 

Busca: Pelo corpo do filho 
“Só queria agasalhar meu anjo / E deixar seu corpo descansar”. 

 
Resultado: Fracasso 

“Queria cantar por meu menino / Que ele já não pode mais cantar”. 
 

Em Angélica  

Desgraçadamente, não há metáforas aqui: as coisas 
devem ser tomadas na sua literalidade. Essa mãe é 
Zuzu Angel, que lutou desesperadamente – até morrer, 
ela também, num acidente de carro esquisito e nunca 
explicado – para deslindar o caso do desaparecimento e 
morte de seu filho Stuart Edgard Angel Jones, preso 
político, em 1971 (MENESES, 2001, p.55).   

De acordo com Charaudeau (2008, p.184) toda narrativa depende de 

uma encenação narrativa, assim como ocorre no dispositivo de comunicação. 

Segundo o autor, no dispositivo da encenação narrativa, encontram-se certos 

componentes, tais como: a identidade, o estatuto e os pontos de vista do 

narrador.   

Em relação à identidade do autor, situada no circuito externo, como 

parceiro da troca, temos o Autor-escritor Chico Buarque. No circuito interno do 

dispositivo comunicativo, como protagonista, situado no eixo discursivo, temos 

o autor-indivíduo-cronista.  A história contada em Angélica, lida sob o viés da 

encenação narrativa, aponta uma mulher que representa o Brasil militante, que 

se manteve resistente às ameaças praticadas pelos militares. 

Angélica: um papel – limite do feminino. Paradigma da 
função da mulher, de denunciadora da injustiça e da 
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repressão máxima ao instinto de vida, que é a tortura e o 
assassinato (MENESES, 2001, p.55).   

 Trata-se, aqui, de um autor-escritor que intervém, por meio de sua 

própria identidade psicossocial. Diferente das demais canções, em Angélica, há 

duas vozes cujas identidades são reconhecidamente públicas: a de Chico 

Buarque e a de Zuzu Angel. Ambos os artistas desempenham um papel 

particular no panorama artístico brasileiro. 

Sobre o estatuto do narrador-personagem, vale dizer que, em Angélica, 

há um narrador porta-voz de um outro indivíduo; contudo, ambos são 

apresentados como coincidentes por intermédio de uma história contada em 

primeira e terceira pessoa. Trata-se, nessa mini-narrativa, da história de vida 

de Zuzu Angel. Assim, é preciso considerar não só as identidades de Chico 

Buarque e de Zuzu Angel, como também o elo de amizade que os unia. É 

relevante frisar que nem a morte foi capaz de calar o “canto” dessa mulher: seu 

discurso perene se manteve vivo, agora, na voz do amigo enunciador Chico 

Buarque. 

Sobre o ponto de vista do narrador, destaca-se a subjetividade. Os 

sentimentos expressos em Angélica demonstram um elo forte entre narrador e 

personagem, ou seja, esse narrador parece conhecer a personagem como 

conhece a si mesmo. Isso pode ser alcançado nos versos a seguir.  

“Só queria lembrar o tormento / Que fez o meu filho suspirar / Só 
queria agasalhar meu anjo / E deixar seu corpo descansar”. 

 

Essa análise nos possibilitou observar que, em Angélica, o enunciador 

Chico Buarque representa o Brasil militante por meio de estratégias para 

escapar à censura. Acreditamos que essa configuração de Brasil representada 

pela imagem de Angélica simboliza um Brasil resistente contra o regime 

ditatorial. Consideramos, portanto, que Angélica é a personificação do Brasil 

resistente.  

Baseados nessa análise, depreendemos, então, um imaginário 

sociodiscursivo de luta contra a censura de maneira ampla e, mais 
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especificamente, um imaginário sociodiscursivo de inquietude e de resistência, 

decorrente do incontestável sentimento de denuncismo representado pela 

imagem da personagem feminina. 
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8. Conclusão 

Se todo mundo sambasse 
Seria tão fácil viver 
 

Chico Buarque 

Este trabalho foi realizado a partir da investigação de seis letras de 

canções produzidas, entre as décadas de 1960 e 1970, pelo compositor Chico 

Buarque de Hollanda. Todas as canções relacionadas têm em comum o fato de 

serem intituladas por nomes de mulher. Focalizamos os nomes de mulher pela 

hipótese referente à correspondência entre nome de mulher e imagem de 

Brasil em contexto sócio-histórico específico, a saber: o da ditadura militar. 

Sabendo que as canções foram compostas na referida época para 

circular entre o grande público, a análise direcionou-se para as estratégias 

linguístico-discursivas utilizadas por Chico Buarque para escapar à censura. 

Neste trabalho, objetivou-se analisar os modos de escape à censura pela 

identificação de estratégias timbradas nas canções buarqueanas. A análise 

neste trabalho permitiu a verificação do caráter sócio-histórico de suas 

composições sobre o Brasil dos tempos de ditadura militar. Isso foi possível 

com base no reconhecimento de manobras identificadas no processo de 

semiotização do mundo (Charaudeau, 2005) ou processo de discursivização da 

língua e na encenação narrativa (Charaudeau, 2008). 

O processo de discursivização da língua (Pauliukonis, 2013) como 

parâmetro de análise de todas as canções vistas nessa pesquisa nos 

possibilitou confirmar a principal hipótese de que, ao tratar do universo feminino 

– o tema explícito comum a todas as canções constituintes do corpus – o 

enunciador deseja comunicar ao seu público destinatário seu 

descontentamento com o regime repressor praticado no Brasil. 

Quanto ao dispositivo da encenação narrativa observado nas seis 

canções analisadas neste trabalho, verificamos os três componentes que 

integram o dispositivo. É importante dizer que, em todas as canções, o 

narrador assumiu a identidade de autor-indivíduo-cronista, que conta, por meio 

de uma história fictícia, a sua própria história de vida. Essa recorrência se 
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justifica a partir da mesclagem da identidade social e discursiva: no caso de 

Chico Buarque, essas identidades não se separam, em virtude da relevância 

desse autor no cenário artístico brasileiro, cuja biografia é notoriamente 

prestigiada.    

Com relação ao estatuto do narrador, observamos, a partir do corpus 

selecionado, um narrador-personagem que conta por meio de uma história de 

natureza ficcional, cuja temática explícita versa predominantemente sobre 

relações amorosas, o seu engajamento social e político.  Esse componente da 

encenação narrativa, o estatuto do narrador, fez revelar diferentes faces de um 

mesmo Brasil. Diferentemente das demais canções, notamos, na canção 

Angélica, a presença de um narrador em primeira e terceira pessoa. O 

enunciador Chico Buarque passa a figurar em Angélica como porta-voz de um 

indivíduo real: a estilista Zuzu Angel. A inspiração para esse projeto de 

escritura está no mundo real, tem nome e biografia pública. Isso pode ser 

percebido não só pela semelhança com o mundo real, mas também pode ser 

justificada pela situação comunicativa em que está inserida a canção, conforme 

evidenciada na análise do corpus seis.   

Observamos que o ponto de vista do narrador, em todas as canções 

selecionadas, é prenhe de interpretação e subjetividade. Ele revela uma 

observação complexa de suas personagens, apontando seus sentimentos, 

dramas e inquietações. Em nossa perspectiva, o enunciador Chico Buarque 

expressa, em suas canções, os seus próprios pontos de vista acerca de sua 

realidade. Esse é um olhar interno, de quem realmente experienciou aqueles 

sentimentos narrados nas canções. De acordo com essa análise, tal estrutura 

configurada na encenação narrativa, especialmente por se tratar de canções 

que remetem ao universo feminino, é uma estratégia de subterfúgio cuja 

finalidade é driblar os órgãos censores, já que a crítica ao governo ditatorial 

não poderia estar marcada explicitamente.   

A partir do exame dos aspectos do dispositivo narrativo, os resultados da 

investigação empreendida nessa pesquisa validam a principal hipótese do 

trabalho de que o enunciador Chico Buarque representa o Brasil, sobre o qual 

ele não podia se manifestar explicitamente, pela imagem feminina. Essa 
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hipótese foi investigada na análise das seis canções do corpus, são elas: A 

Rita, Tereza Tristeza, Carolina, Januária, Benvinda e Angélica. 

Na canção A Rita, inferimos a construção da imagem de um cidadão 

brasileiro que vê seus direitos civis esvaziados, sendo “levados” pelo regime 

ditatorial. Tal imagem produzida pelo sujeito comunicante-compositor é capaz 

de fomentar uma efervescência na sociedade brasileira (TU-i) vista como 

cúmplice neste ato, construindo uma imagem análoga à do sujeito 

comunicante-compositor. Em A Rita, a mulher é a representação de um Brasil 

ditatorial.  

Na canção Tereza Tristeza, flagramos a expressão de um enunciador 

consciente da perversidade do regime ditatorial. Por meio da metáfora do 

“carnaval” (Mas não passo bem sem carnaval) reafirma seu desejo de 

liberdade e nega veemente a conduta do então governo. O próprio título da 

canção Tereza tristeza testemunha esse parecer: o substantivo tristeza 

qualifica o nome de mulher, que, neste contexto, simboliza a dor da Nação. 

Nessa narrativa, a mulher é a representação de um Brasil entristecido.    

Na canção Carolina, observamos um enunciador indignado com o 

imobilismo representado pela imagem da mulher, a qual se mantém inerte e 

ignora a possibilidade de mudança. Nessa canção, é importante reiterar a 

metáfora da “janela” que ilustra a atitude passiva diante dos fatos da vida, 

conforme observamos na análise. Em Carolina, a mulher é a representação de 

um Brasil reprimido.   

Na canção Januária, notamos um enunciador exterior à história narrada, 

pelo fato de essa narrativa ser contada em terceira pessoa. De acordo com 

nossa análise, esse posicionamento do narrador ilustra sua posição acerca da 

personagem feminina: ele não compartilha, nem aceita o comportamento dessa 

mulher. Nessa narrativa, Januária é a representação de um Brasil alienado. 

Na canção Benvinda, verificamos um enunciador que clama pela volta 

da mulher amada. Acreditamos que a mulher, nessa canção, figure como a 

abertura política, ou seja, o fim da ditadura militar. O próprio título da canção, o 
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nome Benvinda, já remete à alegria de quem espera esse regresso. Nessa 

canção, Benvinda é a representação de um Brasil livre. 

Na canção Angélica, observamos um enunciador que narra em primeira 

e terceira pessoa a história de uma mulher real, a estilista Zuzu Angel, 

representada nessa canção por Angélica. Constatamos que essa canção – 

portadora de uma narrativa verossímil – apresenta a triste história de uma mãe. 

Nessa narrativa, Angélica é a representação de um Brasil militante. 

Com efeito, esse rol de canções caracteriza um percurso de sentido que 

confirma a construção de um imaginário de luta contra a censura. Em outras 

palavras, as canções buarqueanas analisadas neste trabalho fazem circular 

discursos de um Brasil multifacetado. Dessa maneira, identificamos no corpus 

analisado neste trabalho a pulverização de discursos convergentes sobre um 

mesmo Brasil: ditador, passivo, militante e democrático. 

Dessa maneira, falar de assuntos do cotidiano, de amor, carnaval, dança 

e outros aparentava tratar de temas desligados do momento social e político, 

sem compromisso de protesto contra o governo. É por meio desses artifícios 

linguístico-discursivos no uso da linguagem que o enunciador Chico Buarque 

lança mão das estratégias de subterfúgio e, assim, aciona a população, 

tornando pública sua crítica ao momento de repressão e angústia 

experienciado por ele.    

Assim, pode-se dizer que, a partir da investigação das narrativas A Rita, 

Tereza Tristeza, Carolina, Januária, Benvinda e Angélica, podemos inferir o 

ponto de vista do enunciador Chico Buarque, pois conforme diz Charaudeau 

(2010, p.32):  

As representações sociodiscursivas são como mini-
narrativas que descrevem seres e cenas de vida, 
fragmentos narrados do mundo que revelam sempre um 
ponto de vista de um sujeito. Esses enunciados circulam 
na comunidade social criando uma vasta rede de 
intertextos se reagrupam constituindo aquilo que chamo 
de um “imaginário sociodiscursivo”.      
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Em outras palavras, dizemos que as canções buarqueanas são como 

mini-narrativas que delineiam cenas da vida política brasileira das décadas de 

1960 e 1970 revelando o ponto de vista do sujeito enunciador Chico Buarque. 

As enunciações produzidas nas canções do corpus circulam na comunidade 

brasileira criando entre si uma rede intertextual – que põe em diálogo as seis 

canções – as quais se reagrupam para falar de um Brasil multifacetado 

constituindo, em sentido amplo, o imaginário sociodiscursivo da resistência e 

militância. Isto é, ao descortinarmos esse imaginário sociodiscursivo, 

verificamos a construção desse Brasil multifacetado, cujos sentidos figuram 

num continuum: do Brasil ditatorial, entristecido, reprimido, perpassado pelo 

alienado até o militante e livre finalmente.   

Neste trabalho atestamos que Chico Buarque transcendeu o limite do 

gênero, foi por vezes mulher, amou, lutou, como todas nós, e fez política. Na 

sua diversidade, não simplesmente fez melodias e letras para mulheres, ele 

próprio foi compositora, e uma das melhores de nossa história. Mirem-se no 

exemplo das mulheres de Chico.  
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