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RESUMO 

 

A presente pesquisa, que se filia a pressupostos teóricos adotados pela Linguística Textual, 

objetiva analisar processos de referenciação, a partir de um corpus constituído de peças 

humorísticas compostas por paródias e pastiches de autoria de Marcelo Adnet e veiculadas 

por videoclipes, nas perspectivas sociocognitivista de Mondada e Dubois (2003) e 

semiolinguística de Patrick Charaudeau (1999). De acordo com a perspectiva 

sociocognitivista, a significação de um ato de linguagem não é algo preexistente, mas sim 

algo que depende de uma interpretação; segundo a teoria semiolinguística, a significação de 

um ato de linguagem também depende dos protagonistas no interior da prática discursiva, 

sendo por eles construída. A hipótese norteadora das análises foi a de que os textos que 

compõem o corpus deste trabalho, pertencentes ao gênero letra de música e encarados pelo 

senso comum apenas como paródias, constituem-se como críticas irônicas: ora a discursos que 

adotam uma postura de rejeição em relação aos gêneros musicais nos quais se ancoram, ora à 

estética adotada pelo gênero musical que adotam; ora à postura e a discursos, cujos combates 

estão na base ideológica do gênero musical a que se ligam. Dessa forma, pretendemos 

comprovar o viés satírico que esses textos assumem. A análise permitiu verificar que os 

processos de referenciação colaboram no reforço de um projeto de dizer crítico e irônico do 

sujeito comunicante ou social, além de ajudar tanto na identificação da identidade social desse 

sujeito, quanto na construção da identidade discursiva do sujeito enunciador ou individual. 

 

 

Palavras-chave: referenciação; paródia; pastiche; sátira. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research, under the scope of Text Linguistic’s theorical presuppositions, aims to analyze 

reference process, based on a corpus constituted by humoristic pieces composed by parodies 

and pastiches by comedian Marcelo Adnet and supported by videoclips, with the theoretical 

contribution of sociocognitive perspective proposed by Mondada and Dubois (2003) and 

semiolinguistics theory proposed by Patrick Charaudeau (1999). According to sociocognitive 

perspective, the meaning of a language act does not pre-exist, but depends on interpretation; 

according to semiolinguistics theory, the meaning of a language act also depends on the 

protagonist inside of discursive practice. Our analyses were guided by the hypothesis that this 

research’s corpus, that belong to music letter genre and is known by commom sense as 

parodies, are actually ironic critics, sometimes to discourses that reject an specific music 

genre; sometimes to the aesthetic’s music genre adopted; sometimes to stance and the 

discourses, which opponents are on the the ideological basis of the musical genre adopted. In 

that way, we intended to prove the satirical approach of theses texts. The analysis allowed to 

verify that reference process enfacizes a critic and satiric communicator-subject’s or social-

subject “projet de parole”, and also helps to identify communicator-subject’s social identity 

and to construct enunciator-subject or individual-subject discursive identity. 

 

 

Key-words: reference process; parody; pastiche; satire. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Levando em consideração o atual cenário humorístico brasileiro, não podemos negar a 

relação estreita que existe entre sátira, paródia e modernidade. Programas humorísticos como 

Zorra Total, Praça é Nossa e Comédia MTV; produtoras de vídeos de comédia veiculados 

pela internet como Porta dos Fundos e Parafernalha; companhias de comédia e projetos 

humorísticos, como Os melhores do mundo e Terça Insana, respectivamente, apresentam 

paródias, que chamaremos “paródias satíricas”, como um dos principais esquetes de seus 

roteiros.  

Linda Hutcheon (1989) afirma que atualmente há uma predileção pela paródia nas 

manifestações artísticas em geral e que, até nossos dias, a paródia tem sido o principal veículo 

da sátira. Granis (1931, apud Hutcheon, 1989) ensina que no século XVIII a paródia se afasta 

aos poucos da ideia de respeito à obra parodiada e passa a servir também de veículo malicioso 

e denigritivo da sátira. De fato, Bahktin (2013) pontua a paródia como elemento indispensável 

à sátira, como gênero carnavalizado que é. 

Contudo, apesar dessa inegável relação entre os estilos e a atualidade, a paródia não é 

uma invenção recente (SANT’ANNA, 2007), tampouco o é a sátira (BAKHTIN, 2013).  

Bakhtin (2013) localiza o nascimento e desenvolvimento da sátira no fim da 

Antiguidade Clássica até a época do Helenismo. A sátira era irmã gêmea de gêneros que os 

próprios antigos chamavam de sérios-cômicos e se diferenciava – junto com eles – dos 

gêneros sérios, como a epopéia e a tragédia, por exemplo. Contudo, como denominação 

própria de um gênero, o termo sátira foi usado pela primeira vez apenas no século I a.C por 

Varro, apesar de seu surgimento datar de quase quatro séculos antes, representado por 

Antístenes, discípulo de Sócrates. Sua denominação deve-se ao filósofo Menipo de Gádara 

(século II a.C), que lhe deu forma clássica. 
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As saturae menippea, assim chamadas por Varro, têm em Bíon de Boristênide (século 

III a.C) seu representante indiscutível, sendo seguido por Menipo e, finalmente, Varro. Em 

sua etapa antiga, as sátiras menipeias encontram formas desenvolvidas de romance – 

Satyricon e O Asno de Ouro (Petrônio e Apuleio, respectivamente) – sendo essa etapa 

concluída com Consolação da Filosofia (Boécio). 

Ainda exercendo influência em outras épocas, as sátiras menipeias continuaram a se 

desenvolver na Idade Média e, em essência, continua evoluindo até hoje, ainda que sua 

importância não seja suficientemente reconhecida. (BAKHTIN, 2013) 

Dentre as particularidades fundamentais mostradas por Bakhtin (2013), o 

comportamento excêntrico e “as diversas violações da marcha universalmente aceita e comum 

dos acontecimentos, das normas comportamentais estabelecidas e da etiqueta, incluindo-se 

também as violações do discurso [grifo nosso]” (BAKHTIN, 2013, p.134) parecem deixar 

claro o caráter interdiscursivo das sátiras. Ou seja, não podemos falar de sátira sem levar em 

consideração os discursos que estão sendo violados, bem como não podemos ignorar, nessa 

análise, que normas e etiquetas são essas, por que e por quem são definidas. 

Se, por um lado, o surgimento da sátira data de séculos antes de Cristo, um de seus 

mais profícuos veículos – a paródia – só pode ser localizada a partir do século XIX d.C.  

Hutcheon (1989) localiza a “Idade da Paródia” no século XIX, a era do Romantismo, 

época em que a paródia começa a ser intensamente usada como forma de criação artística. 

Isso se dá uma vez que, com a ascensão da burguesia e o consequente aumento do público 

leitor e literato, os parodistas poderiam lançar mão desse estilo para além de textos canônicos 

conhecidos, como a Bíblia e os clássicos, e aventurarem-se por textos de toda a sorte. É no 

século XX, contudo, que essa ampliação dar-se-á com maior visibilidade, conferindo à 

paródia a característica de ser uma das formas mais importantes da moderna 

autorreflexividade, configurando-se num discurso interartístico, agora não só nos romances, 

mas também em outras formas de arte. 

Apesar de estar, então, localizada há apenas dois séculos de distância de hoje, basta 

traçarmos um brevíssimo histórico do termo paródia para constatarmos que – de fato – não se 

trata de um recurso tão novo assim. A institucionalização do termo só aconteceu no século 

XVII, apesar de Aristóteles já ter tido feito um comentário sobre ele, atribuindo sua origem 

como arte a Hegemos de Tarso, no século V a.C. Já outros autores apontam como o pai da 

paródia Hipponax de Éfeso (importante inspiração para Catulo), apenas um século mais tarde. 

(SANT’ANNA, 2007) 
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Já em relação às definições do termo, a raiz etimológica de paródia revela sua origem 

grega no termo παρωδία (paróidía) – “uma ode que perverte o sentido de outra ode ou então 

uma canção para ser cantada ao lado de outra”. A paródia era, como podemos atestar, 

originariamente um texto para ser cantado. Podemos ir além e afirmar que – antes de ser um 

recurso, um efeito de linguagem na literatura e, modernamente, um jogo intertextual – a 

paródia era um gênero musical. (SANT’ANNA, 2007) 

Se há, como vimos considerando, uma consonância entre sátira e paródia, ao falar 

desses estilos tão antigos, não podemos deixar de reconhecer que o atual cenário humorístico 

brasileiro se vale exaustivamente desse recurso como ferramenta para divertir e criticar. 

Personagens como Lady Kate, criado e interpretado pela atriz e comediante Katiuscia 

Canoro1, é uma sátira, mas também uma paródia, porque imita, “repete com diferença” 

(HUTCHEON, 1989), os novos ricos. O deputado João Plenário, personagem criado e 

interpretado por Saulo Laranjeiras2, é igualmente uma paródia satírica, pois que representa o 

retrato da corrupção brasileira: demagogo, quando acuado enrola e nunca conclui seu 

discurso. A produtora de vídeos veiculados pela internet, Porta dos Fundos parodiou a relação 

entre um cliente e uma atendente de telemarketing da empresa de telefonia Tim; Gustavo 

Mendes, humorista do grupo Parafernalha faz paródias da presidenta do Brasil (2010-2014) 

Dilma Rousseff. 

Dentro desse universo humorístico, destacou-se entre os anos de 2010 e 2012 o 

programa televisivo Comédia MTV, que ia ao ar às quintas-feiras, às 22h30, na emissora 

MTV, e foi ganhador do prêmio APCA – Associação Paulista dos Críticos de Artes – que há 

54 anos premia os melhores artistas de vários segmentos da cultura brasileira. Uma das linhas 

humorísticas bastante utilizadas pelo programa – que também contava com esquetes de 

paródia e/ou sátira – eram os videoclipes produzidos e protagonizados por seus integrantes – 

exibidos ao final de cada programa e também aos sábados. 

Grande parte desses videoclipes é composta por paródias de canções bastante 

conhecidas do público mais jovem, que é o público alvo tanto do programa humorístico como 

da emissora de um modo geral. Assim, algumas letras desses videoclipes são compostas por 

medleys (montagem de várias músicas) de músicas de axé ou de funk, mas também há 

                                                      

1 O personagem foi criado pela atriz em 2004 para a peça Cinta Liga. O personagem só se tornou uma nova rica 

em 2008 ao entrar para o humorístico Zorra Total, produzido e exibido pela Rede Globo desde 25 de março de 

1999. O programa vai ao ar aos sábados à noite, sempre depois da novela das 22.   
2 O personagem, desde 1994, fazia parte do humorístico A praça é nossa, produzido e exibido pelo SBT. O 

programa vai ao ar pela referida emissora às quintas-feiras, às 22h45. 
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paródias de uma música apenas, como “Indiretas já”, que parodia a canção “Roda Viva”, de 

Chico Buarque. Dentre esses videoclipes, escolhemos seis deles para compor o corpus desta 

pesquisa, tendo-se, a princípio, a intenção de analisar apenas as letras das paródias. 

À época da elaboração do pré-projeto e, posteriormente, do projeto desta dissertação, 

apenas três paródias haviam sido selecionadas: Gaiola das cabeçudas3, Gaiola das cabeçudas 

– aula nº 24 e Rap do PM5. Isso porque, como já tínhamos em mente a abordagem a que se 

queria proceder – a análise desse corpus não só como paródias, mas como paródias satíricas, a 

despeito do senso comum que as entendem apenas como paródias –, elas pareciam ser as 

únicas a atender aos interesses desta pesquisadora. Entretanto, após a sessão da banca de 

qualificação, pontuou-se a necessidade de se aumentar esse corpus com, pelo menos, mais 

três paródias. 

Desta forma, procedemos a uma pesquisa no canal YouTube de mais videoclipes 

produzidos pelo programa Comédia MTV e que fossem descritos como paródias, mas que – 

em nossa opinião – também apresentassem um viés crítico. Assim, chegamos à seleção de 

mais três videoclipes: Instapoã6, Bossa do paulista7 e Fumaça, café e cigarro8, todos eles 

(incluindo Gaiola das cabeçudas, Gaiola das cabeçudas – aula nº 2 e Rap do PM) de autoria 

de Marcelo Adnet, um dos principais comediantes à frente do programa humorístico Comédia 

MTV. 

Como pressupostos teóricos, adotamos a Teoria da Referenciação, tal qual formulada 

por Lorenza Mondada e Danièle Dubois e a Teoria Semiolinguística, de Patrick Charaudeau. 

Além dos estudos desses autores, também nortearão esta pesquisa estudos específicos sobre 

intertextualidade (KOCH, 2007, 2009; KOCH, BENTES e CAVALCANTE, 2012; 

GRÉSILLON & MAINGUENEAU, 1984) e sobre interdiscursividade (MAINGUENEAU, 

1997). 

Dentro do extenso campo de estudos da Análise do discurso, a Teoria Semiolinguística 

nos pareceu oferecer muito bom instrumental teórico, uma vez que além de permitir uma 

abordagem múltipla dos gêneros textuais – levando-se em consideração seus aspectos 

semióticos, estruturais, semânticos etc. – reunindo saberes e estratégias vindas da Psicologia 

social, da Antropologia, e da História e da Etnologia, a Teoria Semiolinguística de 

                                                      

3 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=nS6ZyzokCGo>.  Acesso em 22 Março 2015 
4 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=0XifYy3Ihv0>. Acesso em 22 Março 2015  
5  Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=Db2gkuEl7XQ>. Acesso em 22 Março 2015 
6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=C3f2G9EiB5E>. Acesso em 22 Março 2015 
7 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=a0OY84BXiBM>. Acesso em 22 Março 2015  
8 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Vl5tIUHcyTQ>. Acesso em 22 Março 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=0XifYy3Ihv0
https://www.youtube.com/watch?v=Db2gkuEl7XQ
https://www.youtube.com/watch?v=C3f2G9EiB5E
https://www.youtube.com/watch?v=a0OY84BXiBM
https://www.youtube.com/watch?v=Vl5tIUHcyTQ
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Charaudeau permite analisar diferentes discursos sociais, pois concebe a linguagem como um 

veículo social de comunicação. Reunindo o conhecimento de diferentes esferas de estudo, a 

Teoria Semiolinguística permite a análise de diferentes corpora considerados como 

integrantes de discursos produzidos em uma situação de comunicação.  

Com uma abordagem igualmente sociocognitiva, Mondada e Dubois dão conta da 

análise dos objetos-de-discurso construídos no curso da atividade discursiva, na qual o sujeito 

elabora-os estimulado pelo fluxo contínuo do mundo. Essa característica de instabilidade dos 

objetos-de-discurso é importante para que entendamos, no âmbito do corpus desta pesquisa, 

tanto a instauração, a ampliação e a transformação desses objetos-de-discurso quanto a 

própria construção da identidade discursiva do enunciador, que procede às escolhas lexicais 

segundo seu projeto de dizer, e não segundo uma relação especular entre a entidade designada 

no discurso e a realidade extralinguística.  

Também as abordagens sobre intertextualidade (KOCH, 2007, 2009; KOCH, 

BENTES e CAVALCANTE, 2012; MAINGUENEAU, 1997) e sobre interdiscursividade 

(MANGUENEAU, 1997) apresentam um viés sociocognitivo uma vez que consideram o 

compartilhamento de saberes e a ativação desses saberes essenciais para a atribuição de 

coerência ao enunciado. 

Sobre os gêneros textuais, fizemos uma revisão teórica baseando-nos nos conceitos e 

abordagens postulados por Koch (2009), Charaudeau (2004; 2012), Bakhtin (1997), 

Marcuschi (2002; 2008) e Bronckart (1999). Para definirmos o gênero dos textos que 

compõem o corpus desta pesquisa, levamos em consideração as teorias de Hutcheon, 

Sant’Anna, Bakhtin, Jolles, Genette e Machado.  

Partindo dessas leituras mais amplas sobre gêneros textuais, e considerando que os 

intertextos parodiados são do gênero textual letra de música, achamos pertinente 

conceituarmos esse gênero baseando-nos nos estudos de Costa, Ramires & Oliveira e 

Camargos. Também consideramos importante situar o gênero videoclipe valendo-nos do 

estudo feito por Mozdzenski (2012) em sua tese de doutorado sobre a construção de 

identidades em videoclipes femininos. 

Da mesma forma, consideramos pertinente fazer uma seção a parte sobre os gêneros 

musicais nos quais as paródias satíricas se inserem, uma vez que – como tais – elas acabam 

absorvendo as coerções do gênero do intertexto imitado. Além disso, as críticas construídas 

nas paródias e nos pastiches satíricos aqui analisados dialogam diretamente com a estética dos 



17 

 

respectivos gêneros musicais. Assim, as concepções e ideologias de cada gênero musical são 

fundamentais para se entender a crítica que subjaz às paródias e aos pastiches satíricos. 

Na abordagem do gênero funk, baseamo-nos nos estudos de Vianna (1987, 2003) e Sá 

(2007), e nas considerações de Herschman (2000) e Facina (2009); em relação ao rap, 

consideramos os estudos de Rocha, Domeniche & Casseano (2001), Martins (2012), Tella 

(1999) e Azevedo & Silva (1999); entre os teóricos da bossa nova, escolhemos dois grupos 

que se opõem ideologicamente entre si – Brito (1974), Medaglia (1974), Campos (1974), 

Castro (1990) e Motta (2000), de postura “pró-bossa” nova e Tinhorão (1997), de postura 

conhecidamente “contra-bossa nova”; e, por fim, para as considerações sobre o reggae, 

baseamo-nos no que nos diz Albuquerque (1997), Rabelo (2006) e Asante & Mazama (2005).    

Nesse momento, nos parece pertinente pontuar em quais gêneros musicais se inserem 

os textos que compõem o corpus desta pesquisa. Gaiola das cabeçudas e Gaiola das 

cabeçudas – aula nº 2 são dois funks; Rap do PM, como o próprio título mostra, é um rap 

(posto que esteja mais próximo de uma junção de vários funks, questão que será 

problematizada na seção destinada à análise de Rap do PM ); Bossa do Paulista e Instapoã 

são do gênero musical bossa nova; e, por fim, Fumaça, café e cigarro é um pastiche de 

reggae.  

Assim, esta dissertação se organiza da seguinte forma: na seção 2, apresentamos os 

problemas e a hipótese de trabalho; na seção 3, apresentaremos a metodologia do trabalho e 

de que forma procedemos à análise do corpus; na seção 4, o aporte teórico; na seção5, 

dispomos a análise do corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROBLEMAS E HIPÓTESES DE TRABALHO 

 

Nesta dissertação, procuramos analisar sob um viés linguístico e discursivo as paródias 

e pastiches satíricos produzidos e protagonizados por Marcelo Adnet, comediante que 

compunha o elenco do humorístico Comédia MTV, em que eram veiculados os videoclipes 

dessas paródias e desses pastiches. A despeito de três desses videoclipes contarem ainda com 

outros integrantes do programa, e não apenas com a encenação de Marcelo Adnet, o 

ator/comediante pode ser considerado como o protagonista dos videoclipes, além de autor de 

todas as letras produzidas (contando também com a co-autoria de Rafael Queiroga). 

Dessa forma, pensando em como este trabalho possa vir a contribuir como aplicação e 

divulgação dos avanços teóricos da Linguística Textual, em particular no campo da 

referenciação e dos gêneros textuais, nosso objetivo geral é entender como essas paródias e 

pastiches podem funcionar para além do mero entretenimento e ajudam tanto na construção da 

identidade discursiva do sujeito enunciador quanto na identificação da identidade social do 

sujeito comunicante; e ainda colaboram no reforço de um projeto de dizer/ de uma 

intencionalidade desse sujeito comunicante na língua e no discurso, sempre levando em 

consideração os processos de referenciação que se manifestam nessas construções e reforços.  

Sabemos que uma afirmação categórica sobre a intenção crítica do sujeito enquanto 

sujeito enunciador e “sujeito social”– autor das paródias e pastiches satíricos aqui analisados – 

correríamos o risco de parecermos levianos. Por essa razão, nos valemos de uma teoria do 

discurso que apresenta um quadro muito elucidativo dessa dupla característica do sujeito 

enunciador e ainda considera as várias facetas da intencionalidade. Trata-se da Teoria 

Semiolinguística de Charaudeau (1999, 2004, 2009, 2010, 2012), que, em consonância com a 

perspectiva sociocognitivista de Mondada e Dubois (2003), considera que a significação de 

um ato de linguagem não é algo preexistente, mas que depende de uma interpretação; da 

mesma forma, também questiona o entendimento do saber e do discurso como 

reapresentações da realidade. Para Charaudeau, a significação de um ato de linguagem 
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também depende dos protagonistas no interior da prática discursiva, sendo por eles 

construída. 

Assim é que nós, como sujeitos interpretantes, formulamos a hipótese não sobre a 

intenção do sujeito comunicante, mas sobre sua intencionalidade crítica, procurando pistas 

que possibilitem elaborar (e, se possível, comprovar) hipóteses a respeito dos saberes desse 

sujeito enunciador; sobre seus pontos de vista em relação aos enunciados que profere; e dos 

seus pontos de vista em relação a nós, sujeitos interpretantes. 

Para tentar comprovar essa (s) hipótese(s), procedemos a uma revisão de todos os 

gêneros textuais e gêneros musicais que se relacionam ao corpus desta pesquisa, procurando 

situar os gêneros musicais não só historicamente, mas também discursivamente ante o 

contexto atual em que se encontram.  

Para atingir a esse objetivo geral, definimos dois objetivos específicos: (i) relacionar 

os processos de referenciação e o modo de organização do discurso à estratégia de ancoragem 

das opiniões do produtor do texto de acordo com a sua intencionalidade; (ii) mostrar como as 

configurações e estratégias dos videoclipes produzidos contribuem para a construção 

argumentativa dos mesmos. 

Levando em consideração esses dois objetivos específicos, a análise será apresentada 

no sentido de se comprovar a hipótese de que os textos que compõem o corpus deste trabalho, 

encarados pelo senso comum apenas como paródias, são – para além do mero entretenimento 

– críticas irônicas, ora a discursos que adotam uma postura de rejeição em relação aos gêneros 

musicais nos quais se inserem, como no caso do funk e do rap (Gaiola das cabeçudas, Gaiola 

das cabeçudas – aula nº2 e Rap do PM, respectivamente); ora à estética adotada pelo gênero 

musical, no caso da bossa nova (Bossa do paulista e Instapoã); ora à postura e a discursos, 

cujos combates estão na base ideológica do gênero musical, como no caso do reggae 

(Fumaça, café e cigarro, que não é uma paródia, mas sim um pastiche). Dessa forma, 

entendendo que ao caráter imitativo desses textos subjaz uma crítica a comportamentos e 

posturas da sociedade ante os gêneros musicais nos quais se inserem, pretendemos comprovar 

o viés satírico que eles assumem. 
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3. METODOLOGIA 

Nossa pesquisa classifica-se como de referência. Isso porque a pesquisa em mãos 

procedeu a uma revisão bibliográfica em livros, artigos científicos, teses, dissertações e 

publicações sobre os conceitos-chave para sua realização: paródia, sátira, referenciação, 

Linguística Textual e Análise do Discurso. Além disso, realizamos o levantamento de 

materiais que constavam como referência bibliográfica em pesquisas sobre o funk, rap, 

reggae e bossa nova. 

A opção metodológica é a hipotética-dedutiva uma vez que a escolha e a delimitação 

do tema foram motivadas pela hipótese de que, para além do simples entretenimento, as 

paródias satíricas escolhidas para compor o corpus da pesquisa funcionam como crítica aos 

discursos relacionados, de alguma forma, aos gêneros musicais nos quais as letras das 

paródias e do pastiche satíricos se inserem; ora argumentando contra os discursos do próprio 

gênero musical; ora argumentando no mesmo sentido que ele; ora argumentando contra 

discursos que rejeitam determinado gênero musical. 

 Nesta dissertação, de modo geral, realizamos um estudo linguístico-discursivo tanto 

das letras do pastiche satírico e das paródias satíricas de autoria de Marcelo Adnet – 

integrante do programa humorístico Comédia MTV – quanto dos videoclipes, cujo 

protagonista era o próprio autor das letras. Por essa razão, ilustramos as análises com cenas 

retiradas dos respectivos videoclipes, obtidas através de printscreen (captura de tela), e 

identificadas como stills – nome que se dá à fotografia parada, sem movimento. Dessa forma, 

além de nos basear numa análise verbal das peças humorísticas, também nos voltaremos para 

a análise da imagem, uma vez que ela reforça a intencionalidade revelada no texto verbal. 

Além disso, para o estudo linguístico-discursivo, adotaremos uma concepção de referenciação 

mais alargada, no sentido de que as unidades analisadas não serão tão somente palavras ou 

expressões, mas – por vezes – versos inteiros.   
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 A princípio apenas três paródias satíricas haviam sido selecionadas: Gaiola das 

cabeçudas, Gaiola das cabeçudas – aula nº 2 e Rap do PM. Com a necessidade se ampliar 

esse corpus, procedemos a uma pesquisa no canal de compartilhamento de vídeos YouTube de 

mais três videoclipes que tivessem sido produzidos pelo programa Comédia MTV e que 

fossem igualmente descritos como paródias, mas que apresentassem, a nosso ver, um viés 

crítico.



23 

 

Assim, chegamos a mais três letras/videoclipes: Instapoã, Bossa do paulista e 

Fumaça, café e cigarro. Dos seis textos selecionados, apenas em Rap do PM há mais de um 

sujeito enunciador, além de Marcelo Adnet; nos outros cinco, o humorista encarna sozinho o 

papel de protagonista. 

 A escolha para o corpus deste trabalho passou então pela interpretação desta 

pesquisadora sobre a existência de um viés crítico e irônico tanto das letras das paródias e do 

pastiche satíricos quanto de seus videoclipes. 

 Duas paródias satíricas pertencem ao gênero musical funk: Gaiola das cabeçudas, 

Gaiola das cabeçudas – aula nº 2; uma delas, ao gênero musical rap, como o próprio nome 

diz Rap do PM; Instapoã e Bossa do paulista são do gênero musical bossa nova; e Fumaça, 

café e cigarro se inscreve no gênero musical reggae. 

 No início de cada seção de análise – um para cada paródia/pastiche satírico, com 

exceção de Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº 2, cujas análises foram 

feitas na mesma seção – fizemos uma breve exposição do contexto no qual se inseriam, 

levando em conta também seu gênero musical, suas estéticas e suas ideologias. 

 Em seguida, apresentamos a letra da paródia/pastiche satírico para, logo depois, 

proceder à análise propriamente dita, identificando os processos de referenciação, os modos 

de organização dos textos, a configuração dos videoclipes, seus aspectos parodísticos e/ou 

pastísticos. Todas essas análises feitas no sentido de argumentar e comprovar o caráter 

satírico, portanto, crítico e irônico das paródias/pastiche. 

 No campo em que se lê a autoria das letras, apenas em Instapoã atribuímos a autoria 

ao sujeito comunicante Marcel Adnet; nas outras cinco, identificamos o sujeito enunciador 

como o autor, tendo em vista o reforço que essa identificação traz para o entendimento dos 

vieses satíricos das letras e dos videoclipes. 
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4. APORTE TEÓRICO 

4.1 REFERENCIAÇÃO  

 

Na virada de perspectiva da Linguística Textual, da noção de referência para a noção 

de referenciação, o “referente”, ou seja, a entidade a ser designada no discurso passa a ser 

vista, por esse motivo, como um objeto-de-discurso e não mais como uma representação de 

natureza especular: os objetos de discurso não estabelecem uma relação de correspondência 

com a realidade, e a referência não consiste apenas em uma questão de convencionalidade 

linguística, pois o léxico funciona como um conjunto de recursos para o processo de 

referenciação (CORTEZ & KOCH, 2013). Dessa forma, a referenciação consiste na 

introdução, construção e reconstrução de objetos-de-discurso – produtos da atividade 

cognitiva e interativa dos sujeitos falantes –, sendo assim uma atividade eminentemente 

discursiva em que se processam as “escolhas do sujeito em função de um querer-dizer”. 

(KOCH, 2009) 
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4.1.1 Referenciação em Mondada e Dubois 

   

Lorenza Mondada e Danièle Dubois (2003) ampliam o conceito de referência – que 

concebia uma relação de correspondência entre as palavras e as coisas – para apresentar-nos o 

conceito de referenciação, priorizando um questionamento dos processos de discretização do 

discurso, em vez de se partir, pressupostamente, de uma segmentação que antecede o discurso 

e seguir para a análise de correspondência ou não entre nomes e entidades objetivas. Dessa 

forma, as autoras questionam não só a perspectiva de que o saber e o discurso sejam uma re-

apresentação adequada da realidade, como também o poder referencial da linguagem fundado 

na ligação direta e verdadeira entre as palavras e coisas. 

Essa perspectiva questionada, segundo Mondada e Dubois (2003, p.19), baseia-se na 

noção de que “um mundo autônomo já discretizado em objetos ou ‘entidades’ existe 

independentemente de qualquer sujeito que se refira a ele (...) e as representações linguísticas 

são instruções que devem se ajustar adequadamente ao mundo”. 

Busca-se, assim, com essa mudança de perspectiva de referência para referenciação, 

expor uma concepção sociocognitivista que privilegia a construção de objetos-de-discurso por 

“sujeitos sociais” e de negociação de modelos públicos do mundo. Ou seja, segundo essa nova 

perspectiva, é no curso da atividade de construção discursiva que o sujeito elabora as 

categorias e os objetos desse discurso (marcados pela instabilidade constitutiva no processo 

da interação discursiva) bem como sua própria identidade discursiva. (CHARAUDEAU, 

2009) 

Temos, então, que os objetos-de-discurso, através do processo de referenciação, 

constroem e reconstroem no espaço do discurso a realidade extralinguística pela forma como 

interagimos sociocognitivamente com o mundo. Sendo assim, o discurso também é tributário 

dessa construção. Dessa forma, e segundo as postulações de Apothelóz & Reichler-Béguelin 

(1995), todo discurso constrói uma representação que opera como uma memória 

compartilhada, ‘publicamente’ alimentada pelo próprio discurso, sendo que as seleções feitas 

pelos interlocutores acontecem motivadas pelos sucessivos estágios dessa representação, 

principalmente quando se trata de expressões referenciais. 

Ao distinguir as estratégias de referenciação textual para a reconstrução ou 

manutenção no modelo textual, Koch (2009) chama a atenção para essa responsabilidade que 

os estágios de representação têm sob as seleções feitas pelos interlocutores, pontuando que o 



26 

 

uso de expressões nominais definidas é motivado por qualidades ou propriedades capazes de 

caracterizar o referente e que essa escolha depende tanto do contexto em que são usadas essas 

expressões quanto do projeto de dizer do produtor do texto. É assim que, nessas escolhas, o 

produtor do texto ativa essas qualidades ou propriedades do referente dentre conhecimentos 

pressupostos como compartilhados com seu interlocutor. Tais “conhecimentos pressupostos 

como compartilhados” são cruciais não só para que as intertextualidades das 

paródias/pastiches satíricos que compõem o corpus deste trabalho sejam apreendidas, mas 

também para que elas sejam compreendidas como tais (e não apenas como 

paródias/pastiches). Observemos o exemplo: 

 

(...) 

Em frente de uma vitrine 

Tiro uma foto com um ovo 

 

É bom 

Postar uma foto no instagram 

O sol clareia o instagram 

Botar um filtro instagram 

Foto do almoço no instagram 

 

Assim, na paródia satírica Instapoã, para que entendamos os versos é preciso que se 

saiba que Instagram é uma rede social para compartilhamento de fotos e vídeos e que o nome 

da paródia satírica, Instapõa, faz um referência à Tarde em Itapoã, de Toquinho e Vinicius de 

Moraes, estabelecendo com a canção uma relação de intertextualidade. Além disso, conhecer 

o aplicativo em si e saber como essa ferramenta de comunicação vem sendo utilizada por seus 

usuários confere ao verso Em frente de uma vitrine / Tiro uma foto com ovo um tom de crítica 

(que subjaz a toda paródia satírica), satirizando a superexposição dos usuários do aplicativo, 

muitas vezes traduzida nos chamados selfies (autorretratos feitos com o celular). 

Além de essas escolhas serem motivadas pelas características ou traços do referente, 

elas também ancoram as opiniões do produtor do texto, em relação à sua intencionalidade, 

auxiliando-o na construção do sentido, revelando, também, informações importantes sobre 

esse produtor. É assim que entendemos os processos de referenciação também como 

ferramentas que auxiliam na construção da identidade discursiva desse produtor (ou sujeito, 
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como preferem Bakhtin [1979] e Charaudeau [2006]). Dessa forma, as expressões nominais 

anafóricas – ou a recategorização de objetos-de-discurso – são motivadas pelo projeto de dizer 

do enunciador. Ao articular o estudo da referenciação à abordagem do ponto de vista, Cortez e 

Koch (2013) observam que essa construção e/ou reconstrução dos objetos-de-discurso – ou 

seja, a seleção lexical que se faz – comprova traços de um diálogo interior do sujeito-

enunciador910 consigo mesmo e, como vimos, desempenha papel fundamental na orientação 

argumentativa do texto, pois a relação desse sujeito enunciador com as instâncias do seu 

discurso pode ser detectada pelos mesmos objetos-de-discurso. 

Como (as categorias e) os objetos vão se materializando no discurso conforme esse 

discurso é produzido, Mondada e Dubois (2003) destacam o caráter instável desses objetos. 

Assim é que a categorização também deve ser considerada a partir dos sujeitos (atores sociais 

responsáveis pela sua construção) e de suas escolhas. Essas escolhas podem levar a uma 

categorização e não outra, dentro de um contexto, e por elas busca-se entender como esses 

atores sociais se referem ao mundo e uns aos outros.  

Rabatel (2008 apud CORTEZ & KOCH, 2013, p. 10)11 ensina que a referenciação é 

bastante reveladora do ponto de vista do sujeito comunicante (a quem denomina 

“enunciador”), pois é nesse processo que ele imprime seus saberes e um modo de pensar e de 

falar próprios. 

De um ponto de vista cognitivo, na construção dos objetos-de-discurso, um 

PDV [ponto de pista] revela uma fonte enunciativa e denota, direta ou 

indiretamente, os seus julgamentos sobre os referentes. Seja como for o PDV 

se apresenta abertamente ou de forma mascarada, manifestando-se em todo o 

discurso. 

 

É assim que veremos na análise do corpus deste trabalho que a instabilidade da 

referenciação autoriza o sujeito-comunicante-Marcelo Adnet (autor das paródias/pastiches 

satíricos) a preterir uma descrição canônica quando da denominação do poeta português 

Fernando Pessoa, por exemplo, e a dar preferência a uma descrição inesperada e, por ser 

inesperada, crítica, referindo-se ao poeta como “queridinho do Harold Bloom”. Há, nesse 

caso, um processo de recategorização do tipo correferencial tal qual ensinada por Apothéloz 

                                                      

9 Adotaremos daqui em diante a nomenclatura proposta por Charaudeau. 
10 As autoras usam a expressão L1/E1: locutor/enunciador primeiro – “aquele que assume um conteúdo de 

percepção (...) porque fala”. (p. 13) 
11 RABATEL, Alain. Quand voir c’est (faire) penser. Motivation des chaînes anaphoriques et point de 

vue. Cahiers de Narratologie. Analyse et théorie narratives, n. 11, 2004. 
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& Reichler-Béguelin (1995). Podemos acrescentar ainda que a escolha do sujeito-

comunicante-Marcelo Adnet por uma referenciação inesperada nos revela uma crítica também 

ao sujeito-enunciador-funkeira – que demonstra saber quem é Fernando Pessoa, mas que seu 

conhecimento sobre o poeta não vai além de informações sem importância sobre sua vida 

pessoal. 

Dessa forma, não só o processo de referenciação, mas também a categorização e a 

recategorização são processos instáveis. Importante assinalar que Apothelóz & Reichler-

Béguelin (1995) entendem que na categorização um elemento é introduzido no discurso e na 

recategorização um elemento já referido é reformulado, sendo o seu significado alterado de 

algum modo. Mais adiante, voltaremos nossa atenção às nuances do processo de 

recategorização. 

Cortez & Koch (2013, p. 15), levando em consideração a dimensão dialógica em que 

se insere a seleção lexical operada pelo sujeito-comunicante, entendem que para se conferir 

coerência a essa seleção, para entendê-la é preciso analisar a sua relação com os mecanismos 

de representação do dizer: a autodialogização – representação que o sujeito faz de sua fala ou 

percepção – e a heterodialogização – representação relativa à percepção do outro. 

O que observamos em todo o corpus deste trabalho é que suas orientações 

argumentativas constroem-se por um conjunto grande de objetos-de-discurso que marcam a 

subjetividade do sujeito comunicante. Dessa forma, esses objetos põem em evidência as 

críticas desse sujeito comunicante em relação aos temas tratados em cada um(a) dos(as) 

paródias satíricas e pastiches satíricos. 

As autoras caracterizam o autodialogismo como as formas nominais que atuam na 

reformulação do ponto de vista do sujeito-comunicante. Essas formas nominais, ao 

designarem os objetos-de-discurso referenciados no texto, aparecem com um sentido diferente 

daquele que vinha sendo atribuído. Entendemos, entretanto, que não apenas as formas 

nominais, mas também orações inteiras podem formular e reformular o ponto de vista do 

sujeito-comunicante. Isso pode ser observado no seguinte trecho de Rap do PM: 

 

Eu vou abrir teu porta-malas 

Eu vou abrir teu porta-luvas 

Vasculhar tuas paradas 

Essa dura tá uma uva 
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Vai PM, vai PM, va, va, va, vai PM, vai PM 

 

Ai que bom seria se o flagrante eu achasse 

Flagrante, eu achasse 

Ai que bom seria se o flagrante eu achasse 

Flagrante, eu achasse 

  

Nos versos em questão, o sujeito-enunciador-PM Ratão refere-se ao ato administrativo 

busca pessoal12, sem, no entanto tê-lo mencionado anteriormente13. Os três primeiros versos 

Eu vou abrir teu porta-malas / Eu vou abrir teu porta-luvas / Vasculhar tuas paradas 

referem-se à busca pessoal como uma abordagem abusiva por parte do sujeito enunciador que, 

vale chamar a atenção, não se “envergonha” de sua ação. O abuso e a postura de certeza da 

impunidade são confirmados e reforçados pelo último verso “Essa dura ta uma uva14”, em que 

“dura” recategoriza busca pessoal. Nos quatro últimos versos, busca pessoal é recategorizado 

mais uma vez na forma nominal “flagrante15”. Essa relação autodialógica corresponde, então, 

aos casos em que o objeto-de-discurso é marcado no domínio perceptual do sujeito 

comunicante, evidenciando a formulação e a reformulação de sua compreensão/percepção 

sem a interferência de outros pontos de vista. (CORTEZ & KOCH, 2013) 

O heterodialogismo é caracterizado pela manifestação do ponto de vista de outros 

enunciadores e a influência deste ponto de vista sobre o ponto de vista do sujeito 

comunicante. Dos procedimentos evidenciados na crônica analisada por Cortez e Koch 

(2013), um nos parece fundamental para a constituição da visão crítica em Gaiola das 

cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº2: o heterodialogismo representado pelo ponto de 

vista dóxico – quando o sujeito-comunicante retoma um saber comum, uma percepção ou um 

dizer socialmente reconhecido sobre determinado objeto. Para efeitos de exemplificação, 

analisaremos aqui apenas um trecho de e Gaiola das cabeçudas – aula nº2: 

 

                                                      

12 ato de procurar, no corpo ou "a borda" do indivíduo realizador de conduta possivelmente criminosa, 

elementos que comprovem esse comportamento. Em: <http://jus.com.br/artigos/19727/abordagem-policial-a-

busca-pessoal-e-seus-aspectos-legais#ixzz313VuLYiK>. Acesso em 07 de mai. 2014. 
13 Não se menciona o objeto-de-discurso “ato administrativo”. Entretanto o referente “dura” já fora mencionado 

nas primeiras estrofes da música. 
14 A gíria “uva” significa algo que é bom, legal, proveitoso. 
15 Situação jurídica em que o agente é preso quando está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. 

Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/289532/flagrante-delito>. Acesso em 07 Mai 2014 

http://jus.com.br/artigos/19727/abordagem-policial-a-busca-pessoal-e-seus-aspectos-legais#ixzz313VuLYiK
http://jus.com.br/artigos/19727/abordagem-policial-a-busca-pessoal-e-seus-aspectos-legais#ixzz313VuLYiK
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/289532/flagrante-delito
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É o Maurice Bérjat, Bérjat, Bérjat, Bérjat! (2x) 

Falei que era gay: Dançava diferente. 

Trabalhou com Laurent pra gente dançar. 

É o Maurice Bérjat, Bérjat, Bérjat, Bérjat! 

 

 Nos versos, observamos a referência ao dançarino e coreógrafo Maurice Béjart como 

“gay” e aquele que “trabalhou com o Laurent pra gente dançar”. A forma nominal e o verso 

destacados entram no texto para provocar um efeito de sentido bastante preciso e que se 

encontra em todos os processos de referenciação e recategorização da paródia satírica: a 

superficialidade do conhecimento do sujeito-enunciador-funkeira sobre Maurice Béjart que 

parece ser conhecedora apenas da orientação sexual do dançarino e de sua parceira com 

Laurent – sem chegar a se aprofundar no que consistiu essa parceria. Entendemos que foi 

precisamente a intenção do sujeito comunicante de produzir um funk conteudista – com muito 

conteúdo e pouca crítica e/ou desenvolvimento – que o motivou a fazer essas e outras 

escolhas para a construção dos objetos-de-discurso. 

Os demais casos de autodialogismo e heterodialogismo nessa paródia satírica e nas 

demais que compõem o corpus deste trabalho serão apontados na seção referente à análise das 

mesmas.    

Se a referenciação – instável – constrói os objetos-de-discurso, esses são igualmente 

instáveis e vão sendo construídos pelos atores sociais (sujeitos sociocognitivos) estimulados 

pelo fluxo contínuo do mundo e do discurso. É dessa forma que os objetos-de-discurso são 

encarados como dinâmicos porque, uma vez introduzidos na memória textual, eles podem ser 

reativados, alterados, recategorizados etc., de forma que seu sentido vai se ampliando ou 

transformando no curso da progressão textual. A instabilidade dos objetos-de-discurso 

depende, portanto mais dos vários pontos de vista adotados pelo enunciador do que de um 

contrato imposto pela materialidade do mundo. 

Ainda sobre a instabilidade das categorias, Mondada e Dubois (2003) assinalam que as 

categorias “comuns” (em oposição a categorias “naturais”) são configuradas de modo a 

conduzir a uma variabilidade das discretizações possíveis do continuum das experiências 

humanas. Isso quer dizer que a flexibilização de determinadas categorias não são 

necessariamente um problema para os sistemas cognitivos humanos, uma vez que elas são 

mais dependentes dos vários pontos de vista que os sujeitos exercem sobre o mundo do que de 

restrições impostas pela materialidade do mundo. 
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Essa instabilidade das categorias e dos objetos-de-discurso pode ainda ser observada 

quando um contexto discursivo é reenquadrado. É o que acontece quando o sujeito-

comunicante-Marcelo Adnet vê os respectivos contextos dos temas abordados em cada 

paródia/pastiche satírico sob diferentes perspectivas, implicando categorizações e 

recategorizações diferentes das “esperadas”, focalizando e privilegiando diferentes aspectos 

dos temas tratados. 

No pastiche-paródia16 satírico Bossa do Paulista, a cidade de São Paulo e o próprio 

paulista (mais especificamente o paulistano) são categorizados e recategorizados segundo a 

perspectiva do sujeito-comunicante-Marcelo Adnet, que tem a intenção de descrevê-los de 

forma caricata (intenção observada inclusive na pronúncia das palavras, carregadamente com 

sotaque paulista), não deixando de fazer uma avaliação crítica sobre aspectos e situações 

próprios de quem vive na cidade de São Paulo. O próprio sintagma do paulista já é uma 

recategorização de bossa, movimento da música popular brasileira que nasceu no Rio de 

Janeiro.  

 

Eis aqui essa cidade, 

onde o trânsito da nó 

Outros carros vão entrar 

e só vai ficar pior 

Esse acidente é conseqüência 

do que acabo de dizer 

O mercado automobilístico 

é mais importante que você 

 

No referido trecho, o sujeito-comunicante Marcelo Adnet parodia Samba de uma nota 

só, de Tom Jobim, reenquadrando a bossa nova num contexto paulista – recategorizando-a, 

portanto – descrevendo a cidade de São Paulo como caótica em relação ao trânsito e 

chamando atenção inclusive para o descaso do Governo para com a segurança e mobilidade 

dos paulistas, que privilegia o mercado automobilístico. 

 No pastiche satírico Fumaça, café e cigarro, mais uma vez a cidade de São Paulo e o 

paulista são caricaturados já no título do pastiche, sendo categorizados sob a perspectiva do 

                                                      

16 No capítulo Polifonia, Interdiscursividade e Intertextualidade, explicaremos porque determinamos o gênero 

de Bossa do Paulista também como pastiche. 
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sujeito-comunicante-Marcelo Adnet como passíveis de serem resumidos “satisfatoriamente” 

nesses três referentes. 

 Em ambos os casos (e nos demais a serem abordados na seção Análise do corpus), os 

processos de referenciação são desenvolvidos na crítica que se faz ao tema comum a Bossa do 

Paulista e Fumaça, café e cigarro. Nesse momento, cabe chamar atenção para a naturalidade 

do sujeito-comunicante-Marcelo Adnet, carioca nascido no bairro do Humaitá – Zona Sul do 

Rio de Janeiro. Saber de onde o sujeito-comunicante-Marcelo Adnet fala, saber sua identidade 

social – nos termos de Charaudeau (2006) – reforça ainda mais a intenção de crítica à cidade 

de São Paulo e ao ritmo de vida adotado pelos paulistas, uma vez que há culturalmente uma 

“rixa” entre cariocas e paulistas. Nesse contexto, a recategorização da bossa nova, como 

gênero musical, fica ainda mais evidente, bem como a descrição, pela categorização e 

recategorização, do estilo de vida do paulista embalado pelo gênero fica mais forte. 

 Apothéloz & Reichler-Béguelin (1995) ensinam que a recategorização é uma 

estratégia de designação adotada pelo sujeito-comunicante17 pela qual ele pode reapresentar 

os objetos de discurso remodulados de acordo com as diferentes condições da enunciação, 

como vemos em: 

 

Qual a diferença entre o Lutero e Kant? 

Um é Iluminista e o outro Protestante  

 

 Na predicação de Martinho Lutero – monge católico agostiniano e figura central da 

Reforma Protestante – e Immanuel Kant – filósofo e intelectual do Iluminismo, as 

recategorizações de um e de outro ocorrem de forma explícita, pois tanto os referentes 

recategorizados “Lutero” e “Kant” quanto as expressões referenciais recategorizadoras 

“iluminista” e “protestante”, respectivamente, se encontram materializados no texto. Aqui a 

recategorização é reconstruída diretamente no nível textual-discursivo, consistindo no que 

Apothéloz & Reichler-Béguelin (1995) chamam de correferencialidade, tomado por eles 

como o modelo prototípico para a descrição da recategorização.  

 Entretanto, Lima (2009, p. 57) propõe que o processo de recategorização seja 

analisado por um viés cognitivo-discursivo, em que o fenômeno pode também ser 

reconstruído pela “evocação de elementos radicados num nível cognitivo”, decorrendo daí 

                                                      

17 Tratados como interlocutores. 
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não só diferentes graus de explicitude que a recategorização pode apresentar como também a 

possibilidade de a recategorização implicar processos inferenciais. 

 Estendendo a proposta de definição de recategorização para situações em que não haja 

relação de correferencialidade, Lima e Feltes (2013) entendem que o fenômeno pode ser 

implicado num processo de grau menor de explicitude, como vimos nas formas nominais 

“dura” e “flagrante”, no trecho de Rap do PM acima transcrito.   

 Assim, entendemos junto com Mondada e Dubois (2003), que os processos de 

referenciação pressupõem uma ação colaborativa de objetos-de-discurso, uma vez que as 

instabilidades desses processos são ligadas à dimensão intersubjetiva das atividades 

cognitivas. Isso significa dizer que a categorização não é dada a priori, mas varia de acordo 

com as atividades cognitivas dos atores sociais e que os objetos são construídos 

discursivamente, resultados de uma prática simbólica e intersubjetiva. 

Dessa forma, referenciação é, pois, um processo no qual objetos-de-discurso são 

introduzidos na memória discursiva – através da construção/ativação, reconstrução/reativação, 

desfocalização/desativação desses objetos – e, no discurso, categorizados e recategorizados no 

curso da progressão textual. 

 Neste ponto – depois de se falar exaustivamente da referenciação como atividade 

discursiva e do seu papel como âncora das opiniões/intencionalidade do produtor do texto – 

achamos oportuno trazermos a definição de enunciação dentro do quadro formal de sua 

realização, tal qual postulada por Benveniste (1988; 1989). 

 Vimos que é no curso da atividade discursiva que o sujeito elabora as categorias e os 

objetos desse discurso. Em outras palavras, é na própria produção do discurso que o sujeito 

procede à referenciação. O que temos aqui é que a referenciação remete ao próprio momento 

da instituição dos objetos-de-discurso, atividade à qual Benveniste (1988, p. 82) denominará 

enunciação: “este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização”, 

cuja manifestação é o discurso. 

 Assim, ao propor o discurso como manifestação da enunciação, Benveniste coloca a 

referenciação como parte integrante dessa enunciação, em que os objetos discursivos são 

construídos pelo discurso que é, ao mesmo tempo, tributário dessa construção. Ao mesmo 

tempo, o sujeito é a única possibilidade de a referenciação se realizar, fato que o coloca – 

junto de um “tu” – como protagonista da enunciação, caracterizada então pela relação dialogal 

entre um “eu” e um “tu” que se alternam como protagonistas da enunciação. Ora, além dos 

objetos-de-discurso, esse sujeito também vai se referenciar na instância do discurso por um 
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“eu”, ancorando, agora, não mais apenas as suas opiniões, mas ancorando também a si 

mesmo. Dessa forma, tanto “eu” como “tu” (categorias de pessoa) só podem ser identificados 

na instância do discurso, que só tem referência atual. A realidade a qual ele remete é a 

realidade do discurso. É na instância de discurso na qual eu designa o locutor [e tu designa o 

alocutário] que este se enuncia como sujeito (BENVENISTE, 1988. p. 288). Já “ele” – 

inserido por Benveniste (1988) na categoria de “não-pessoa” – refere-se a um objeto 

encontrado fora da alocução que só pode ser definido através do “eu” que fala a um “tu”. 

 Se considerarmos, então, que tanto as categorias de pessoas como a de não-pessoa só 

têm seu valor e só podem ser definidas no e pelo discurso através da enunciação, concluímos 

que a referenciação é um processo contíguo à enunciação. É nela que instituímos, pelo 

discurso, os objetos e o universo do qual falaremos. 

 E mais, se entendemos que “eu”, além de ancorar a si mesmo na referenciação, ancora 

também suas opiniões, é mister descobrir quem é esse “eu” que atua na enunciação.  

 A partir do princípio da subjetividade postulado por Benveniste, propomos uma 

reflexão a respeito da concepção de sujeitos da linguagem e de sua relação com a atividade de 

referenciação. 

 

 

4.1.2 Referenciação na Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau 

 

Como o corpus desta pesquisa é constituído de paródias satíricas que se inserem em 

algum gênero musical e que contam ainda com uma produção de videoclipe (muitas vezes 

fundamental para a atribuição de coerência à letra da música); como há, pois, uma mistura de 

gêneros textuais cuja interpretação depende não só de sua análise linguística, semântica, 

enunciativa, mas também da descoberta de quem é esse sujeito que comunica, com que 

intenção e pra quem ele fala, a Semiolinguística de Charaudeau nos oferece um valioso 

instrumental teórico, uma vez que concebe o ato de linguagem como resultado de uma 

intencionalidade desde a produção até a sua recepção.     

Nesta seção procuraremos conjugar a Teoria Semiolinguística tal qual postulada por 

Patrick Charaudeau à Teoria da Referenciação, procurando pontos de intersecção entre elas. 
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4.1.2.1 Teoria dos sujeitos de P. Charaudeau 

 

Segundo a Teoria Semiolinguística de Charaudeau, no ato de linguagem o “eu” e o 

“tu” conforme postulados por Benveniste (1988) se desdobram em dois: são, portanto, quatro 

os sujeitos que atuam numa troca linguageira: um par desses sujeitos atua externamente e o 

outro internamente ao ato de linguagem. Essa teoria inspirou-se na teoria da polifonia 

bakhtiniana, segundo a qual o ato de linguagem é considerado uma produção assumida por 

diferentes vozes e/ou sujeitos. O primeiro desses sujeitos é chamado sujeito comunicante e 

possui uma história, agindo e falando em uma determinada época. Esse sujeito comunicante, 

ao transmitir uma mensagem qualquer ao outro, aciona um outro sujeito: o sujeito enunciador, 

que por sua vez se dirige numa primeira instância a um sujeito destinatário idealizado.  

Charaudeau (2012) esquematiza o ato de linguagem e os sujeitos dela da seguinte 

maneira: 

 

Temos então um “eu” produtor de falar, designado por Charaudeau de Euc (sujeito 

comunicante). Dele parte o processo de produção, a enunciação, construído em função das 

Circunstâncias de Discurso, que o ligam a um “tu” e que constituem sua intencionalidade. O 

Euc está localizado, então, na área externa do ato de linguagem e, considerado como uma 

Figura 1. Quadro representativo do dispositivo da encenação da linguagem 
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testemunha do real, é responsável pela sua organização. No caso do corpus dessa pesquisa, 

temos apenas um Euc: Marcelo Adnet, autor das paródias/pastiches satíricos. 

Como representação linguageira parcial do Euc (Charaudeau, 2012, p. 49) e, portanto, 

mantendo uma relação opaca com este, há o sujeito enunciador, ou Eue. Esse Eue, que se 

realiza e se institucionaliza na fala – localizado, portanto, dentro do ato de fala – produz os 

efeitos de discurso, que dependem igualmente do sujeito interpretante. Assim, considerando o 

processo de interpretação, o sujeito interpretante constrói uma imagem de enunciador – que é 

o Eue – como uma hipótese de como é a intencionalidade do Euc realizada no ato de 

produção. 

O sujeito interpretante, ou Tui, localiza-se, junto com o sujeito comunicante, do lado 

de fora do ato de fala – e se institui como próprio responsável pela interpretação que produz. 

Por fim, na área interna ao ato de fala, junto com o sujeito enunciador, localiza-se o 

sujeito destinatário, ou Tud que é, por sua vez, projetado pelo sujeito comunicante.  Essa 

“projeção” define-se em termos de adequação do Tud ao ato de comunicação produzido pelo 

sujeito comunicante, que supõe que o Tud capte (e, portanto, aja de acordo com ela) o seu 

projeto de fala, estabelecendo-se uma relação de transparência entre eles. Se o Tud coincide 

com o Tui, isso quer dizer que o Tui aceitou se colocar no lugar do Tud e, então, a 

intencionalidade do Euc foi captada. 

Nós, como pesquisadores e analistas do corpus aqui estudado, sujeitos interpretantes, 

portanto, ao formular hipóteses sobre o ponto de vista do sujeito enunciador, debruçamo-nos 

sobre a intencionalidade desse sujeito enunciador, e não sobre sua intenção. Charaudeau 

(2012) afirma que todo ato de linguagem é influenciado pelo inconsciente e pelo contexto 

sociohistórico. Assim, não reduz o ato de linguagem a um fenômeno que se origina de uma 

intenção consciente, mas amplia-o no sentido de que se constitui num conjunto de intenções 

que podem ser mais ou menos conscientes e que são marcadas por uma coerência que é 

psicológica, social e linguística. 

  Em outras palavras, como sujeitos interpretantes – e não como fonte primária do 

enunciado – podemos apenas formular hipóteses (baseados nos mecanismos que representam 

os processos de referenciação) sobre a intencionalidade do sujeito comunicante, e não sobre 

sua intenção – que seria o equivalente a “o que esse sujeito comunicante verdadeiramente 

pensa”.   

Conforme há pouco dissemos, no corpus deste trabalho há apenas um Euc: o ator e 

humorista Marcelo Adnet, sujeito psicossocial que se encontra na origem do ato de linguagem 
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e que institui no discurso um Eue, ser da palavra, origem da enunciação. O Tui somos nós, 

(tele)espectadores/usuários de rede social18, também seres psicossociais, que fugimos ao 

alcance do Euc.  

Ao considerarmos as paródias/pastiches satíricos como enunciados resultantes da 

enunciação, em cada uma encontramos um Eue diferente19. Da mesma forma, o Tud – ser do 

discurso implicado na enunciação e projetado pelo Euc e que pode ser vislumbrado através 

das marcas deixadas no enunciado – também será diferente em cada paródia/pastiche satírico. 

Passamos a descrever20 ambos no âmbito de cada paródia/pastiche satírico para, então, 

voltarmos ao ato de linguagem tal qual esquematizado por Charaudeau (2012). 

Em Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº 2, temos um Eue-

funkeira, que – legitimada em sua posição de saber – faz “querer saber”. Ela é detentora de um 

saber enciclopédico e, por vezes, superficial que, em mais ou menos dez minutos (somados os 

tempos dos dois videoclipes*), refere-se a mais de quarenta intelectuais, entre escritores, 

músicos, escultores, cientistas, pintores e dramaturgos. É inclusive essa “superficialidade” na 

referenciação, categorização e recategorização dos referentes que vai conferir à paródia seu 

cunho satírico. O Tud é alguém que se encontra na posição de “dever saber” alguma coisa 

sobre a existência de fatos, no caso sobre os nomes que serão descritos ao longo das paródias 

satíricas. O Tud é, nas palavras do próprio Marcelo Adnet, aquele que “reclama da ‘falta de 

conteúdo’ das letras de funk”21. 

Em Bossa do paulista – como o próprio nome do pastiche-paródia satírico adianta – o 

Eue é um cantor, intérprete de bossa nova, cujo nome é Marcelo Manso. Esse Eue-Marcelo 

Manso, afiliado à estética bossa novista, canta a cidade, mas não o Rio de Janeiro, e sim São 

Paulo; e não canta as belezas, e sim as mazelas e dificuldades que o paulistano enfrenta no seu 

dia a dia, com o trânsito caótico e a poluição – tão presentes no imaginário brasileiro, quando 

se refere à cidade de São Paulo. Apesar de se ater aos “poréns” de São Paulo, o Eue-Marcelo 

Manso canta a cidade à moda de João Gilberto: em tom baixo, confessional, e de admiração; e 

vestido à maneira de Tom Jobim: óculos de grau, que lhe eram tão característicos, tanto 

quanto suas vestes claras e o clássico chapéu panamá, itens dos quais o Eue-Marcelo Manso 

                                                      

18 As definições de sujeito interpretante dependem do veículo pelo qual se visualizam os videoclipes. Seja pela 

televisão ou pela plataforma do YouTube.  
19 Com exceção de Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº 2 
20 Ainda que, como é um videoclipe, apresentem-se sempre mais de um Eue, vamos nos deter no Eue projetado 

pelo Euc-Marcelo Adnet. 
21 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/785674-marcelo-adnet-vira-hit-no-youtube-com-

funk-cult-que-cita-40-intelectuais.shtml> Acesso em 29 Abril 2014. 
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também se vale. Todos esses elementos contribuem para a constituição da crítica, bem-

humorada decerto, que se faz à cidade de São Paulo. O Tud22 são aqueles que conhecem São 

Paulo, ou ao menos dela já ouviram falar, e que têm conhecimento dos estereótipos 

associados à cidade, bem como dos nomes de bairros tanto de São Paulo quanto da Grande 

São Paulo. 

Em Rap do PM – como também o próprio nome da paródia satírica adianta – o Eue é 

um policial militar, de nome Ratão. A gíria “rato” no Rio de Janeiro possui, entre outras 

acepções, o sentido de “pessoa esperta/malandra”. Nesse rap, em que acontece uma subversão 

das vozes esperadas para um Eue, quem detém a palavra não é um oprimido, a enunciação 

não parte das vozes “legítimas” do rap, mas quem fala é o próprio opressor, aquele que é 

denunciado e rechaçado por aquelas vozes “legítimas”. Além disso, parecendo subverter as 

matrizes do rap, em vez de se denunciarem os abusos e violências policiais, como o Eue é um 

policial militar, na letra ele se vangloria desses mesmos abusos e violências. Como é feita de 

forma irônica e caricata, essa crítica reafirma os valores que parece subverter. O Tud são as 

pessoas que entendem e reconhecem o imaginário que cerca as ações da policia militar; que 

criticam e se revoltam com essas ações e que, quiçá, já não se encontraram numa das 

situações descritas ao longo da letra da paródia satírica.  

Em Fumaça, café e cigarro, o Eue identifica-se como Jah Estressado, o que já faz uma 

referência ao rastafarianismo, movimento religioso iniciado na Jamaica que proclama Hailê 

Selassiê I, imperador da Etiópia, como representação terrena de Jah – o que seria uma 

possível tradução para Jeová, ou Deus. O paralelo com o Eue de Bossa do Paulista é inegável, 

a começar pela cidade a qual se faz referência em Fumaça, café e cigarro: São Paulo, que se 

pretende nesse título resumir a esses três elementos. Além disso, o Eue-Jah Estressado se 

coloca como um sujeito irritado, agitado, nervoso que não pode ser de outro jeito, pois vive 

numa cidade agitada, irritadiça e, por isso mesmo, tem uma vida igualmente agitada e 

estressada. Vale lembrar que essas características de agitação, stress e nervosismo se afastam 

completamente de toda a filosofia rastafári, que teve no reggae seu mais profícuo porta-voz. 

Dessa forma, também ironicamente, o Eue-Jah estressado constrói a crítica à vida agitada que 

se leva em São Paulo. Aqui, podemos dizer que o Tud são os mesmos de Bossa do paulista. 

Por fim, o Eue de Instapõa, define-se como um usuário da rede social e de 

compartilhamento de fotos instagram e representa – sempre de maneira crítica – a relação 

                                                      

22 Sujeitos destinatários. 
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atual que as pessoas mantêm com o aplicativo. Às vezes inconveniente, às vezes numa atitude 

exibicionista, o Eue – que vamos chamar de usuário do instagram – registra todos os seus 

momentos em fotos, alguns até bem corriqueiros como um pôr-do-sol ou um almoço, apenas 

para postá-las – às vezes na mesma hora – na rede instagram, a fim de ficar popular na rede 

ou conquistar “likes” (algo como o “curtir” do facebook, em que o usuário manifesta que 

gostou da foto ou da postagem, clicando num botão. A quantidade de “likes” obtida numa 

foto mensura a repercussão e a popularidade do usuário das redes sociais). O Tud de Instapoã 

são os usuários da rede instagram – criticados na paródia satírica – e que possuem um 

conhecimento compartilhado com o Eue, o que vai possibilitar o reconhecimento dos 

referentes “hefe” e “valência” como filtros – componentes que alteram as características das 

imagens a partir de padrões ajustáveis. 

 

Em razão desse desdobramento, Charaudeau (2012, p. 53) observa 

que o ato de linguagem, em sua totalidade, compõe-se de dois circuitos de 

produção de saber: 

- o circuito da fala configurada (espaço interno) no interior do qual se 

encontram seres de fala, que são instituídos como imagem de sujeito 

enunciador (Eue) e de sujeito destinatário (Tud), oriundos de um saber 

intimamente ligado às representações linguageiras das práticas sociais; 

- o circuito externo à fala configurada (espaço externo) onde se encontram os 

seres agentes que são instituídos como imagem de sujeito comunicante (Euc) 

e de sujeito interpretante (Tui), conforme um saber ligado ao conhecimento 

da organização do “real” (psicossocial) que sobredetermina estes sujeitos.  

 

A essa altura percebemos que o sujeito-paródico23 é um sujeito naturalmente duplo24, 

pois a paródia é resultado de um trabalho de imitação/reconstrução operado sobre um texto já 

existente (intertexto). Assim, como ensina Machado (2001), a duplicidade inerente ao ato de 

linguagem é duplicada no caso da paródia. A autora postula, então, a existência de um ato de 

linguagem paródico, pois que há argumentação em tal ato uma vez que, nele, se quer sempre 

levar alguém a assumir ou a refletir sobre o porquê de tantas vozes misturadas. No caso das 

paródias e dos pastiches satíricos aqui analisados, a simbiose de vozes visa à crítica de 

determinados discursos. 

Para exemplificarmos o que acabamos de expor, analisaremos brevemente as paródias 

satíricas Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº2, ficando sua análise 

                                                      

23 Termo usado por Machado (2001) 
24 Por motivos diferentes, o sujeito-pastístico também o é. 
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completa e a análise das demais paródias satíricas e dos dois pastiches satíricos para as seções 

destinadas a esse fim.  

No caso de Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº2 temos duas 

paródias satíricas e seus videoclipes compostos por elementos verbais e visuais. No plano 

visual, identificamos o humorista Marcelo Adnet “travestido” de funkeira. Adnet se amalgama 

à imagem que se faz de uma funkeira, formando com ela uma espécie de palimpsesto – no 

qual vemos sobre o mesmo “corpo” um estereótipo de funkeira se sobrepor a imagem de 

Marcelo Adnet, sem dissimulá-lo completamente, mas que pode ainda pode ser visto. 

(GENETTE, 2006)  

Assim é que Marcelo Adnet não se confunde totalmente com a imagem de funkeira 

parodiada e para zombar, não dela, mas de um discurso que assume uma funkeira como 

culturalmente incapaz de ser intelectual, ele exagera na caracterização, optando exatamente 

por um estereótipo de funkeira. Temos, pois, duas imagens imbricadas: a de Marcelo Adnet 

(imagem parodiante) e a de uma funkeira estereotipada (imagem parodiada). 

Já o plano verbal que acompanha as imagens não é composto apenas pelas letras das 

músicas (que aparecem como legendas), mas também pelos dados geralmente informados 

num videoclipe: nome do artista, nome da música e nome do álbum25. A paródia verbal 

centra-se nesses dois componentes.  

As letras das paródias satíricas se referem a dois discursos: ao discurso do funk e ao 

discurso daqueles que criticam o gênero. Num primeiro nível, é a eles (sujeitos destinatários) 

que o sujeito-comunicante-Marcelo Adnet se dirige, entendendo que esses sujeitos 

destinatários são capazes de identificar, devido ao seu conhecimento de mundo, todos os 

nomes nas letras referenciados. Entretanto, num segundo nível, o mesmo sujeito-

comunicante-Marcelo Adnet, tendo em vista toda a encenação estereotipada e a própria letra 

saturada de referências intelectuais construídas no videoclipe, assume aqueles sujeitos 

destinatários como incapazes de identificar todos os nomes referenciados. Tanto é assim que 

um dos recursos usados nos dois videoclipes foi a inserção de máscaras que identificassem os 

intelectuais no momento referenciados. Esse segundo nível é reforçado, então, pelo sujeito-

enunciador-paródico (a funkeira) que, devidamente legitimado pela nomeação, se dirige 

àquele mesmo sujeito destinatário que reclama por um funk intelectualizado.  

  

                                                      

25 Os dados informados variam conforme a emissora que está apresentando o videoclipe. 
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4.1.2.2 Modos de organização do discurso 

 

Ao levantar o questionamento sobre o que seria uma análise de um ato de linguagem, 

Charaudeau (2012) propõe que se fale em “possíveis interpretativos”: resultados da 

interrogação dos textos sob análise via elementos linguageiros, semânticos e formais que são, 

por sua vez compostos de várias ordens de organização. 

Respondendo, então, à pergunta “o que é comunicar?”, Charaudeau (2012, p. 67-68) 

começa definindo o ato de comunicação como (i) um dispositivo em que se encontram, numa 

relação de troca, um locutor e o seu interlocutor e (ii) uma encenação, na qual o locutor lança 

mão dos dispositivos de comunicação para produzir os efeitos que pretende no interlocutor. 

São os dispositivos da comunicação: a situação de comunicação – enquadre físico e mental 

onde se acham os parceiros da troca linguageira, determinados por uma identidade e ligados 

por um contrato de comunicação; os modos de organização do discurso – princípios de 

organização da matéria linguística que dependem da finalidade comunicativa do sujeito 

falante; a língua – material verbal estruturado em categorias linguísticas; e o texto – resultado 

material do ato de comunicação e que resulta de escolhas conscientes (ou inconscientes) feitas 

pelo sujeito falante dentre as categorias de língua e os modos de organização do discurso, em 

função das restrições impostas pela situação. 

Assim, Charaudeau (2005; 2012) propõe um modelo de estruturação do ato de 

comunicação em três níveis: 

a) Nível situacional – espaço de restrições do ato de linguagem e onde se determinam 

a finalidade do ato de linguagem; a identidade dos parceiros da troca linguageira; 

o domínio de saber que determina sobre o que se fala; o dispositivo material que 

determina o ambiente de espaço e de tempo do ato. Charaudeau (2012) entende 

“situação” como o ambiente físico e social do ato de comunicação – externa, 

portanto, ao ato de linguagem, e não o confunde com “contexto”, que tem como 

referente o ambiente textual de uma palavra ou de uma sequência de palavras – 

interno ao ato de linguagem; 

b) Nível comunicacional – lugar onde, em função dos dados da situação, são 

determinadas as maneiras de falar e escrever; e 

c) Nível discursivo – lugar onde o sujeito enunciador atua, segundo a 

intencionalidade do sujeito comunicante que, por sua vez, deve  
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“atender às condições de legitimidade (princípio de alteridade), 

de credibilidade (princípio de pertinência) e de captação (princípio de 

influência e de regulação), para realizar os “atos de discurso” que resultarão 

num texto.” (CHARAUDEAU, 2005)  

  

 Em razão das especificidades do nível situacional – restrições do ato de linguagem e, 

principalmente, finalidade discursiva do projeto de fala do locutor –, conforme ensina 

Charaudeau (2012) o discurso se organiza em quatro modos: o enunciativo, o narrativo, o 

argumentativo e o descritivo. Como o corpus deste trabalho é composto por textos26 

organizados no modo descritivo, nós nos deteremos apenas na explicitação desse modo de 

organização, procurando entender como esse modo de organizar é expressivo e constitutivo 

do projeto de fala crítico e moralizante do sujeito-comunicante-Marcelo Adnet e de que forma 

os processos de referenciação se dão nesse espaço. 

 Isso posto, não podemos confundir os modos de organização do discurso, tais quais 

definidos por Charaudeau (2012), com o conceito de gênero textual. Enquanto este se refere à 

materialização de textos em situações comunicativas recorrentes27, aquele designa uma 

sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição e pela função 

que desempenha no texto. Vale lembrar que o que Charaudeau define como modos de 

organização do discurso, Marcuschi (2002; 2008) define como tipos textuais. Assim, um 

gênero textual pode comportar mais de um ou todos os modos de organização do discurso.    

 Vimos então que algumas categorias linguísticas ordenadas em função das finalidades 

discursivas dentro do ato de comunicação podem ser organizadas segundo os modos 

enunciativo, narrativo, argumentativo e descritivo do discurso. Cada um desses modos de 

organização tem uma função – que corresponde à finalidade discursiva do projeto de fala do 

sujeito comunicante – e um princípio de organização – que é duplo para o descritivo28, pois 

esse modo propõe uma organização de “mundo referencial”, em que se pode descrevê-lo, 

narrá-lo ou em relação a ele argumentar; e uma organização de sua “encenação”, que pode 

ser descritiva, narrativa ou argumentativa. 

 Ao proceder à definição e explanação do modo de organização descritivo, Charaudeau 

(2012) propõe que  esse modo seja tratado em três níveis distintos: a situação de 

comunicação, que se define em termos de contrato e determina a finalidade do texto; o modo 

                                                      

26 Entendidos aqui segundo a definição já exposta de Charaudeau (2012). 
27 No capítulo referente aos gêneros textuais, deter-nos-emos mais demoradamente sobre o conceito de gênero 

textual. 
28 Também para o narrativo e o argumentativo. 
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de organização, que utiliza as categorias de língua; e o gênero do texto, que extrai sua 

finalidade dos interesses na situação de comunicação. 

 Essa proposta decorre de três problemas que envolvem a organização descritiva: o 

primeiro deles decorre da confusão que se faz, não raro, entre o que é de ordem descritiva e o 

que é de ordem narrativa. Isso pode acontecer, pois um texto pode descrever ações já 

realizadas ou ações ainda a se realizarem, o que dificulta a identificação da natureza descritiva 

ou narrativa. O segundo problema decorre do primeiro: um texto pode apresentar sequências 

descritivas, enquanto o texto como um todo pode possuir, por exemplo, uma finalidade 

argumentativa. Daí a confusão que se faz entre a finalidade de um texto e o seu modo de 

organização. O terceiro problema diz respeito à relação entre as categorias linguísticas e as 

características discursivas de um texto: não se pode assumir que aquelas sejam determinantes 

do modo de organização do discurso, mas constituem com outras categorias linguísticas 

“traços de uma possível caracterização discursiva”. (CHARAUDEAU, 2012, p. 110) 

 Além disso, não se devem confundir os conceitos de “descrição” e “descritivo”: 

enquanto o primeiro define um (fragmento de) texto que se apresenta explicitamente como tal, 

o segundo é um procedimento discursivo, um processo definido por Charaudeau (2012) como 

um dos modos de organização do discurso. 

 Definindo o ato de descrever como uma identificação e qualificação de seres no 

mundo cuja existência se verifica de acordo com os códigos sociais, Charaudeau (2012) 

determina os três tipos de componentes com os quais conta o modo de organização descritivo: 

nomear, localizar-situar e qualificar. 

 

Nomear é dar existência a um ser através de uma dupla operação, perceber 

uma diferença na continuidade do universo e simultaneamente relacionar 

essa diferença a uma semelhança, o que constitui o princípio da 

classificação. Como essa percepção e essa classificação dependem do 

sujeito que percebe, evitaremos considerar que o mundo seja pré-recortado e 

que bastaria descobri-lo enquanto tal: consideramos que é o sujeito que 

constrói e estrutura a visão de mundo. (CHARAUDEAU, 2012, p. 112) 

 

 Podemos perceber o viés sociocognitivo da definição do componente nomear: 

trazendo essa definição para o contexto da Linguística Textual, nomear é referenciar e 

categorizar, além disso, o último período da citação nos remete à consideração de Rastier 

sobre o processo de referenciação: “[a referenciação] diz respeito a uma relação entre texto e a 

parte não-linguística da prática em que ele é produzido e interpretado”. (RASTIER, 1994, p. 

19 apud MONDADA & DUBOIS, 2003). Assim, tanto a abordagem de Charaudeau sobre a 
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nomeação quanto a abordagem de Mondada e Dubois (2003) sobre o papel do sujeito na 

referenciação são convergentes: ambas levam em conta um sujeito “encarnado” (enunciador 

inserido no mundo) e um sujeito sociocognitivo que está numa relação indireta entre os 

discursos e o mundo. 

 Indissociável e autônomo do componente nomear, localizar-situar 

 

é determinar o lugar que um ser ocupa no espaço e no tempo e, por um efeito 

de retorno, atribuir características a este ser na medida em que ele depende, 

para sua existência, para a sua função, ou seja, para a sua razão de ser, de sua 

posição espaço-temporal. (CHARAUDEAU, 2012, p. 113) 

 

 Ainda que aponte para um recorte objetivo do mundo, nessa localização-situação não 

se perde de vista que esse recorte é, por si só, subjetivo, pois depende da visão que um grupo 

social projeta sobre esse mundo. Assim, da mesma forma que nomear é uma atividade social e 

compartilhada, localizar-situar também o é, pois conta com o conhecimento de mundo 

partilhado para que essa localização-situação seja entendida como coerente.  

 Quando procedermos à análise do corpus deste trabalho, veremos que em Bossa do 

paulista e em Fumaça, café e cigarro a localização do sujeito enunciador é fundamental e 

elemento constitutivo das críticas que subjazem ao texto. 

 Por fim, há o elemento qualificar que, também indissociável e autônomo dos outros 

dois componentes, define-se como uma redução da “infinidade do mundo, constituindo 

classes e subclasses de seres (...) [atribuindo] um sentido particular a esses seres, e isto de 

maneira mais ou menos objetiva”. (CHARAUDEAU, 2012, p. 115) 

 A subjetividade do sujeito é então notada de forma mais marcada ao qualificar os 

seres do mundo, e é através dessa qualificação que o sujeito toma partido, manifestando seu 

imaginário na construção e apropriação do mundo, num jogo de conflito entre as visões 

normativas e as suas próprias visões, construindo sua identidade discursiva e marcando seu 

projeto de dizer de forma mais explícita. 

O modo de organização descritivo constrói uma imagem atemporal do mundo, 

expandindo-se fora do tempo e fixando lugares, épocas, modos e características, segundo 

procedimentos linguísticos e procedimentos discursivos. 

Esses procedimentos são utilizados ao mesmo tempo de maneira livre – porque o 

descritivo é um modo que não se fecha em si – e de maneira não arbitrária – porque toda 
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descrição está sempre relacionada com os outros modos de organização, adquirindo sentido 

em função desses outros modos.   

 Cada um dos diferentes componentes do modo descritivo são implementados por 

procedimentos discursivos e linguísticos determinados. 

 O componente nomear suscita um procedimento de identificação, que consiste em 

fazer existir os seres do mundo, nomeando-os. Os gêneros textuais29 que comportam esse 

procedimento podem ter a finalidade de recensear seres ou informar sobre a identidade deles. 

Já os procedimentos linguísticos para nomear são: denominação, indeterminação, atualização, 

dependência, designação, quantificação e enumeração. 

 O componente localizar-situar suscita um procedimento de construção objetiva do 

mundo. Os gêneros textuais que comportam esse procedimento podem ter a finalidade de 

definir, explicar, incitar e contar. Já os procedimentos linguísticos para localizar-situar 

pressupõem o uso de categorias linguísticas cujo efeito é fornecer ao relato um enquadre 

espaço-temporal ou então, ao contrário, categorias linguísticas cujo efeito é deixar os lugares 

e o tempo incertos, vagos, sem identificação particular. 

 O componente qualificar suscita procedimentos de identificação ora objetiva, ora 

subjetiva. Os gêneros textuais que comportam esses procedimentos têm por finalidade incitar 

ou contar. Dentre os procedimentos linguísticos para qualificar destacam-se a acumulação de 

detalhes e de precisões e a utilização de analogia, que pode ser implícita (pelo uso de 

metáfora, metonímias) ou explícita (pelo emprego de termo de comparação). 

 Entendemos que esses procedimentos incidem sobre os gêneros textuais e determina-

os nesses termos segundo sua finalidade. Entretanto, aplicamos essas considerações ao gênero 

paródia satírica e ao gênero pastiche/-paródia satírico, porque entendemos que esses 

procedimentos criam um efeito de gênero. Segundo Charaudeau (2013) o efeito de gênero 

acontece num texto quando nele são usadas frases, sintagmas mais ou menos estereotipados e 

já conhecidos como pertencentes a um certo gênero. “Todas as formas de pastiches, paródias, 

plágios etc. utilizam procedimentos que permitem guardar (além das variações temáticas) as 

funções discursivas do texto de partida para produzir um efeito de semelhança”. 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 143) 

                                                      

29 “Tipos de texto”, para Charaudeau. 
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 Dessa forma, causa-se prioritariamente30 um efeito de gênero inventário em Gaiola 

das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº2, cuja finalidade é recensear partes de um 

conjunto, no caso recensear o conhecimento intelectual do sujeito enunciador funkeira. 

Entretanto, esse recenseamento que se faz é, em sua constituição, aleatório ou sem 

“pertinência comum” entre os nomes que referencia. Esse agrupamento, apesar de aleatório, é 

bastante expressivo; aliás, é expressivo porque é aleatório. Recenseando os conhecimentos do 

sujeito enunciador de forma aleatória, o sujeito comunicante Marcelo Adnet tem como projeto 

de dizer mostrar a provável “impertinência” de um funk intelectualizado. 

 Já em Bossa do paulista; Fumaça, café é cigarro; Rap do PM e Instapoã temos um 

efeito de gênero relato pessoal, cujo sujeito enunciador, em cada uma das paródias e dos 

pastiches satíricos, tem por finalidade contar/narrar suas respectivas experiências. 

 Os sujeitos enunciadores das paródias e dos pastiches satíricos estão descrevendo/ 

desempenhando o papel de observador – que vê os detalhes –, de sábio – que identifica, 

nomeia e classifica os elementos e suas propriedades, – de alguém que descreve – que mostra 

e evoca. No caso de Bossa do paulista; Fumaça, café é cigarro; Rap do PM e Instapoã o 

sujeito desempenha esses papéis tendo como finalidade a narração. 

Depois de tudo que foi explanado, entendemos que tanto as representações 

linguageiras dos indivíduos organizadas através de elementos linguageiros, semânticos e 

formais quanto os modos de organização desses elementos são instituídos nos objetos-de-

discurso dos quais nos fala Mondada & Dubois (2003) e Koch (2009). Assim, podemos 

localizar os recursos de referenciação no espaço interno do ato linguageiro e, por essa razão, 

dizemos que ela ancora tanto (o)s sujeito(s) que nele fala(m) como as suas opiniões e seus 

projetos de dizer.  

 

4.2 INTERTEXTUALIDADE X INTERDISCURSIVIDADE 

 

 Como vimos na seção 4.1.2.1, externos ao ato de fala, como já vimos, estão o Euc – 

ser social (em oposição ao ser de fala Eue) de quem parte o processo de produção – e o Tui, 

ser também social (em oposição ao ser de fala Tud) a quem cabe o processo de interpretação 

que escapa do domínio do Euc. Eue e Tud são, portanto, os protagonistas que se alternam na 

enunciação, que fica assim caracterizada pela reação dialogal entre esses dois seres de fala. 

                                                      

30 No capítulo reservado à análise das paródias satíricas, veremos que em Aula nº1 e Aula nº2 (de Gaiola das 

cabeçudas) há também o componente localizar-situar, com finalidade de definir. 
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 Bakhtin (1992) define o dialogismo como o princípio constituinte da linguagem e a 

condição do sentido do discurso, em que o diálogo é estabelecido tanto pelos “sujeitos de 

fala” de Charaudeau (a quem Benveniste chama “enunciador” e “enunciatário”) quanto pela 

intertextualidade no interior do discurso. 

 Para se entender o dialogismo no nível da interação verbal, como quer Bakhtin, é 

preciso que o conceito de sujeito seja deslocado e substituído por diferentes vozes sociais, que 

vão fazer dele um sujeito histórico e ideológico. Por essa razão, Charaudeau (1999, 2009, 

2010) postula as duas identidades que esse sujeito possui: uma identidade social e uma 

identidade discursiva.  

A identidade social, através da qual o Eu vai se definir, é imposta pela situação de 

comunicação na qual ele se encontra. Como funda a legitimidade do Euc, essa identidade 

social deve ser considerada em relação de pertinência ao ato de comunicação. Dessa forma, a 

identidade social é tão importante quanto a identidade discursiva do Eue para a significação 

de um texto e, por essa razão, para tentar reconstruir o sentido proposto pelo ato de 

linguagem, o Tui deve se perguntar não só qual é a finalidade imposta pela situação de 

comunicação, mas também qual é a identidade social atribuída ao Euc e ao Tui. Bakhtin 

(1992, p. 3) sempre faz referência ao papel do “outro” na constituição do sentido e insiste na 

afirmação de que nenhuma palavra é nossa, mas traz em si a perspectiva de outra voz. 

Conforme já pontuamos na seção em que se tratou da referenciação segundo a Teoria 

Semiolinguística de Charaudeau, no corpus deste trabalho há apenas um Euc: Marcelo Adnet. 

Sua identidade social, que precisa ser reconhecida por todos, lhe confere o “direito à palavra” 

e funda a sua legitimidade que – dentre outras formas de se legitimar – lhe foi “atribuída de 

fato, pela força do reconhecimento, por parte dos integrantes de uma comunidade, do valor de 

um de seus membros. É a legitimidade conferida pela atribuição de um prêmio” 

(CHARAUDEAU, 2009). Assim, ganhador do Prêmio Shell de Teatro em 2004 na categoria 

especial pelo projeto inovador e qualidade de sua proposta de trabalho com o grupo Z.É. – 

Zenas Emprovisadas, apresentador do VMB da MTV e do Prêmio Craque do Brasileirão 

2010, Marcelo Adnet tem uma identidade social, de humorista premiado, que o legitima a 

fazer humor, comédia. 

 Já a identidade discursiva, relativa ao Eue e ao Tud, construída pelo Euc, norteia-o no 

sentido de responder sobre o modo como se deve falar para atingir seu objetivo. Assim para 

que o Tui recupere a imagem do Tud que o Euc apresentou, o Eue pode se valer de uma 

estratégia de credibilidade ou de captação. No caso das paródias e dos pastiches satíricos 
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desse corpus, o Eue não está em posição de autoridade em relação ao Tud e, portanto, deve 

proceder à estratégia de captação. 

 

A captação vem da necessidade, para o sujeito, de assegurar-se de que seu 

parceiro na troca comunicativa percebe seu projeto de intencionalidade, isto 

é, compartilha de suas idéias, suas opiniões e/ou está “impressionado” [...]. 

Deve então responder à questão: “como fazer para que o outro possa ‘ser 

tomado’ pelo que digo”. Neste caso, o objetivo do sujeito falante passa a ser 

o de “fazer crer”, para que o interlocutor se coloque numa posição de “dever 

crer”. (CHARAUDEAU, 2009) 

  

A identidade discursiva é uma identidade a construir/em construção que resulta da 

escolha dos sujeitos, mas que considera os fatores constituintes da identidade social. Tanto é 

que a identidade discursiva pode reativar, mascarar ou deslocar a identidade social. Nos dois 

últimos casos, a identidade discursiva se diferencia da identidade social formando uma 

identidade dupla de “ser” e de “dizer” que mascara o “ser”. É o caso das paródias e dos 

pastiches satíricos desse corpus que se constroem principalmente através da ironia. 

Da noção de dialogismo tal qual postulada e formulada por Bakhtin (1988) aliada à 

noção de polifonia – presença de diversas vozes responsáveis pelas diferentes perspectivas, 

pontos de vista, posições ideológicas num enunciado – podemos entender o fenômeno da 

interdiscursividade, processo em que se incorporam no discurso o percurso temático e/ou 

figurativo, temas e ou figuras de um outro discurso. O discurso não nasceria de uma “geração 

espontânea”, mas sim se construiria, valendo-se de outros discursos; por essa razão, a 

interdiscursividade é constitutiva do discurso. 

Quando um discurso repete os percursos temáticos e/ou figurativos de outro discurso, 

tem-se uma relação entre eles, que pertencerão à mesma formação discursiva. Se, ao 

contrário, nega-os ou argumenta em sentido contrário ao dos percursos temáticos e/ou 

figurativos, o discurso estabelece com o outro uma relação polêmica. Nos textos que 

compõem o corpus desta pesquisa encontramos tanto relações contratuais quanto relações 

polêmicas.  

Antes, contudo, de explicitarmos essas relações dentro de cada paródia/pastiche 

satírico, gostaríamos de trazer as considerações que Grésillon & Maingueneau (1984) fizeram 

acerca da imitação como manifestação mais evidente da heterogeneidade. Entendemos que 

essas considerações referem-se, a princípio, aos gêneros discursivos/textuais e ao texto. 

Contudo, expandimos essa noção de imitação e dos dois valores que ela pode assumir – 

captação e subversão – para o nível do discurso. 
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A captação ocorre quando o falante, ao se apagar por trás do locutor de um gênero 

discursivo/textual, beneficia-se da autoridade ligada a esse tipo de enunciação. Nesse caso, a 

imitação incide sobre a estrutura explorada.  

Há subversão quando, nesse apagamento, o falante destrói a autoridade do locutor do 

gênero discursivo/textual imitado. Nesse caso, a desqualificação dessa estrutura ocorre no 

próprio ato de imitar.  

A captação e a subversão podem acontecer também no nível textual. Quando isso 

acontece, o texto absorve também as coerções do gênero do intertexto:  

 
obtém-se, assim, quatro casos de figuras extremas: 

a) captação de um gênero; 

b) captação de um texto singular e de seu gênero; 

c) subversão de um gênero; 

d) subversão de um texto singular e de seu gênero. (MAINGUENEAU, 

1997, p. 102) 

 

Dessa forma, segundo Grésillon & Maingueneau (1984), a captação e a subversão 

podem acontecer em dois níveis. No primeiro nível, há détournement31 das condições do 

gênero discursivo/textual, que envolvem suas características formais e traços pragmáticos. O 

resultado será um pastiche do gênero discursivo/textual em que as condições de emprego 

podem ser tanto captadas quanto subvertidas. Se houver captação, o produtor do texto 

inscreve seu enunciado dentro do gênero discursivo/textual do intertexto; se houver 

subversão, o produtor viola as condições de emprego esperado, mesmo se satisfizer as 

condições formais, produzindo, então, enunciados absurdos.  

No segundo nível, há détournement de um texto já existente, em que o produtor do 

texto modifica a estrutura semântica original, fazendo variá-la semanticamente de outras 

formas. 

 Assim, para analisarmos as relações dentro de cada paródia/pastiche satírico levamos 

em consideração esses conceitos postulados por Grésillon & Maingueneau (1984) e 

Maingueneau (1997). Entretanto, a definição de cada relação será desenvolvida na seção 

destinada à paródia/ao pastiche satírico. Por enquanto, vamos evidenciar apenas se as 

formações discursivas encontram-se em afinidade ou contrariedade. 

 Em Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº 2, temos o discurso que 

nega ao funk um status de movimento cultural (em que “cultura” é entendida pelos que 

                                                      

31 Trataremos desse conceito adiante quando falarmos sobre intertextualidade. 
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partilham desse discurso apenas como algo intelectual, erudito, inteligente); um discurso que 

rechaça o funk como manifestação artística válida e que o rejeita, sempre valorando-o de 

forma negativa e pejorativa. Esse discurso ressoa no discurso dessas paródias satíricas que 

procura, no próprio ato de parodiar, contradizer o primeiro, referenciando mais de quarenta 

intelectuais ao longo de dez minutos. Entretanto, essa relação interdiscursiva polêmica não se 

materializa no texto em termos lingüísticos. Por outro lado, há sim uma materialização 

linguística que define uma intertextualidade, uma vez que para construir a crítica que subjaz à 

paródia satírica o Euc imitou a estrutura de diversas letras de funk. 

Em Bossa do paulista, temos o discurso da bossa nova – no qual nos detemos na seção 

referente a esse gênero musical, mas que adiantamos ser um discurso que tem como uma das 

temáticas a apreciação e admiração das belezas do Rio de Janeiro; esse discurso encontra-se 

numa relação polêmica com o discurso do pastiche-paródia satírico em questão, pois nela a 

cidade cantada é São Paulo e enfatiza-se, na verdade, o lado ruim dessa cidade. 

Já em Fumaça, café e cigarro, existe uma relação contratual entre o discurso do 

reggae – que tem na crítica social uma de suas temáticas – e o discurso do pastiche satírico, 

que também critica, no caso, a qualidade de vida de quem vive em São Paulo. É certo que essa 

crítica é constituída de forma irônica, pois o Eue aparenta ser e estar feliz com a vida que leva 

no caos de São Paulo. 

A formação discursiva de Rap do PM também está em relação contratual com a 

formação discursiva geral do rap, uma vez que se encontra tanto num discurso quanto no 

outro uma crítica contundente às violências e repressões policiais. Em Rap do PM existe 

também um forte viés irônico, a começar pela própria “autoria” e, portanto, pela enunciação 

do rap: um PM (abreviação para policial militar). 

Por fim, o discurso sustentado em Instapoã – a crítica à superexposição dos usuários 

do aplicativo instagram – está em relação polêmica com o discurso da bossa nova. Mas essa 

relação acontece de forma diferente da que acontece em Bossa do Paulista, uma vez que 

aquela não argumenta contra o movimento cultural ao qual se filia a música parodiada, qual 

seja Tarde em Itapuã, como esta faz. A polêmica constitui-se na desconstrução da letra, ainda 

que seja só em razão do ato de parodiá-la. O discurso de Instapõa não confirma nem contradiz 

o discurso da bossa nova, apenas o desconstrói. 

A noção de dialogismo bakhtiniana também está presente na noção de 

intertextualidade: fenômeno segundo o qual um texto (chamado de intertexto – conjunto de 
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fragmentos convocados e um corpus dado32) – que faz parte da memória discursiva social de 

uma coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores (KOCH, 2009) – é incorporado 

a outro, seja para produzir o sentido incorporado, seja para refutá-lo/transformá-lo (KOCH et 

aliae 2012). Para Koch (2009, 2012), a polifonia tem na intertextualidade sua mais importante 

manifestação, sendo ambas a prova da presença inevitável do outro numa troca comunicativa. 

Por um outro viés, Koch (2012) define quatro tipos de intertextualidade: a 

intertextualidade temática, a intertextualidade estilística, a intertextualidade explícita e a 

intertextualidade implícita. Ocorre intertextualidade temática quando os temas partilhados 

entre o intertexto e o texto são retomados neste.  

A intertextualidade estilística ocorre quando o produtor do texto repete, imita, parodia 

estilos ou variedades linguísticas. É o que acontece no primeiro nível da captação ou da 

subversão (GRÉSILLON & MAINGUENEAU, 1984).  

 Dentro dos casos de intertextualidade estilística, localizamos o gênero pastiche. Para 

Wells (1919 apud HUTCHEON, 1989)33, o pastiche é uma imitação de forma e precisa 

permanecer dentro do mesmo gênero do modelo, imitando, com frequência, não um único 

texto, mas uma possibilidade infinita de textos. Segundo Piègay-Gross (1996), o pastiche não 

tem a intenção de deformar um texto específico, mas sim de imitar o estilo de um autor do 

qual se podem extrair as particularidades comuns, inclusive os temas abordados. Ainda 

segundo as autoras, o pastiche pode ter por função exorcizar o estilo de um autor, com 

propósitos críticos e/ou humorísticos, ou ter outros objetivos, como render homenagens ao 

autor do texto-fonte.  

 Há intertextualidade explícita quando no próprio texto é feita menção ao intertexto 

através de citações diretas. Já na intertextualidade implícita acontece o oposto. 

 Koch (2009; 2012) ensina que há intertextualidade implícita quando, no texto, 

introduz-se um intertexto alheio sem que se faça menção da fonte. Pode-se seguir a orientação 

argumentativa do intertexto – nesse caso verificam-se os casos de paráfrase – ou então colocá-

lo em questão, ridicularizando-o ou argumentando em sentido contrário a ele – nesse caso, 

verificam-se os casos de paródias, sátiras, enunciados irônicos etc.; o pastiche pode figurar 

tanto num caso, quanto no outro. Quando a intertextualidade é implícita, o produtor do texto – 

ou o Euc – espera que o receptor do texto, o Tui, reconheça a presença do intertexto, 

                                                      

32 CHARAUDEAU, P. MAINGUENEAU, D. Dicionário de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2004 

apud TROUCHE, L.M.G, 2006. 
33 WEILS, Carolyn. Parody as a Fine Art. In: C. WeIls (ed.). A Parody Anthology, Nova Iorque: Scribner, 

1919. 
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recuperando-o em sua memória discursiva, sob o risco de se prejudicar a construção do 

sentido. Da mesma forma, Hutcheon (1989) afirma que a naturalização e a adaptação de uma 

citação ou alusão ao texto eliminam uma parte significativa de sua forma e de seu conteúdo. 

Entretanto, o estabelecimento da coerência não depende apenas do Tui, uma vez que é 

responsabilidade do Euc inserir sinais de suas intenção dentro texto. 

  Aplicando os conceitos de captação e subversão apenas no nível do texto, Koch 

(2009, 2012) ensina que a não ativação do intertexto na memória discursiva do leitor/ouvinte 

prejudica a compreensão especialmente no caso da subversão, em que “a ‘descoberta’ do 

intertexto torna-se crucial para a construção do sentido” (KOCH, 2009, p. 147). No caso da 

captação, quanto mais próximo o texto for do intertexto menos necessária será a recuperação 

deste pelo leitor/ouvinte.  

 Entendendo que todas as formas de intertextualidade implícita pressupõem uma 

alteração ou adulteração de um intertexto, Koch (2009) amplia o conceito de détournement, 

tal qual proposto por Grésillon & Maingueneau (1984), para esses casos de intertextualidade. 

“Détournement consiste em produzir um enunciado que possui marcas linguísticas de uma 

enunciação proverbial, mas que não pertence ao estoque dos provérbios conhecidos” 

(GRÉSILLON & MAINGUENEAU, 1984, p. 114). 

 A dupla orientação significativa e, portanto, as duas vozes de um texto, também estão 

presentes nas considerações feitas por Bakhtin (2013, p. 221) sobre a paródia, em que “o 

discurso se converte em palco de luta entre duas vozes”. 

 A intertextualidade é, portanto, constitutiva da paródia e nela não há fusão daquelas 

duas vozes, pois o discurso paródico, ao mesmo tempo em que se articula sobre outro 

discurso reestrutura-o, ao mesmo tempo em que o nega. 

 Por essa razão, não podemos (nem queremos) negar que os textos que compõem o 

corpus deste trabalho sejam paródias ou pastiches. Mas, a despeito do senso comum nos 

meios de comunicação que vêm definindo-os apenas e tão somente como paródias, 

entendemos que para a definição adequada do gênero desses textos há de se levar em 

consideração, não só sua forma, mas também a sua finalidade, como ensinam Bakhtin (1997), 

Charaudeau (2004) e Marcuschi (2008). 

Dessa forma, sem obviamente deixar de considerar que incidem sobre eles a definição 

de paródia e de pastiche, entendemos esses textos como dos gêneros textuais paródia satírica 

(Aula nº1, Aula nº2 [em Gaiola das cabeçudas]; Rap do PM, Instapoã) e pastiche e/ou 

paródia satírico (Bossa do paulista – pastiche-paródia satírico e Fumaça, café e cigarro – 
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pastiche satírico). Há, como pudemos observar, uma hibridização de gêneros (conceito que 

será abordado na seção sobre gêneros textuais) nos textos que compõem o corpus deste 

trabalho. 

 Assim, nossos textos são funcionalmente sátiras que se estruturam como paródias e/ou 

pastiches, e essa condição não foi esquecida quando definimos os textos levando em 

consideração os conceitos de captação e subversão. De fato, segundo Bakhtin (2013, p. 145) 

“a paródia é um elemento indispensável à ‘sátira menipeia’” e ainda hoje tem a função de ser 

um veículo malicioso e denegritivo da sátira. (HUTCHEON, 1989, p. 22). Da mesma forma, o 

senso comum aceita o pastiche como uma estratégia intertextual de satirização (KOCH et 

aliae, 2012). Convém lembrar que o teor satírico tanto das paródias como dos pastiches aqui 

analisados recaem não sobre o texto-base, mas sim sobre o discurso nos quais eles se inserem. 

  

4.3 GÊNEROS TEXTUAIS 

4.3.1 Conceito 

 

  Cada gênero textual tem forma e função claros que o determinam e lhe dão esfera de 

circulação, sendo essa determinação imposta muito mais pelo propósito comunicativo do 

produtor do texto do que pela forma que o texto vai assumir. A noção de gênero deve ser 

conjugada, então, à noção de “ação social” – importante na designação de muitos gêneros que 

são definidos por seus propósitos e não por suas formas. É assim que, levando em 

consideração sua natureza crítica e escarnecedora, entendemos, por extensão, a natureza 

satírica dos textos que compõem o corpus deste trabalho. São sátiras veiculadas por paródias 

tendo a estrutura do gênero letra de música. 

De acordo com essa perspectiva sociointeracionista, os propósitos comunicativos 

anteriormente mencionados dependem da competência sociocomunicativa dos interlocutores e 

do interior das práticas sociais em que eles se acham engajados. Ou seja, os interlocutores 

levam em consideração as condições e finalidades da comunicação para discernir o que é 

adequado ou inadequado a respeito da elaboração de um texto. E quanto mais gêneros textuais 

esse interlocutor conhecer, e com eles trabalhar, maior será sua competência metagenérica. 

(KOCH, 2008) 

Bakhtin (1997) parte do caráter dialógico dos enunciados que se produzem e circulam 

nas esferas da atividade humana para definir o que são os gêneros discursivos. Segundo o 
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linguista, gêneros discursivos são enunciados relativamente estáveis produzidos dentro de 

esferas da atividade humana. 

Assim, dentro de cada uma dessas esferas, a concretização do uso da língua efetua-se 

na forma de enunciados orais ou escritos, concreto e únicos, que vão, por sua vez, refletir as 

condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas. Os enunciados refletem 

essas condições e finalidades tanto pelo tema de que tratam, pelos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais selecionados (estilo verbal) quanto por sua construção 

composicional. 

Dessa forma, esses três elementos também são marcados pela especificidade e 

finalidade da esfera da atividade humana na qual se encontram inseridos.  

Se as esferas da atividade humana relacionam-se diretamente com a utilização da 

língua, então essas esferas são tão variadas quanto possam ser (e são) os modos de utilização 

da língua. Em outras palavras, a variedade dos gêneros discursivos é grande,  

 

pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera 

dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 

diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve 

e fica mais complexa. (BAKHTIN, 1997, p. 279) 

 

Entendemos, junto com Bakhtin (1997), por esferas da atividade humana as diferentes 

situações comunicativas da vida social. Como elas são inúmeras e heterogêneas, assim 

também o são os gêneros textuais. Dessa forma, em razão dessas listagens abertas que 

constituem os gêneros textuais, Bakhtin (1997) diferencia os gêneros primários e os gêneros 

secundários do discurso. Os gêneros primários seriam as circunstâncias de comunicação 

verbal espontâneas ligadas a esferas sociais cotidianas (como os diálogos e as interações face 

a face), e os gêneros secundários seriam as circunstâncias de uma comunicação cultural 

complexa e mais evoluída (como os romances e os discursos científicos) que apresentariam 

uma forma composicional monologizadas, absorvendo e transmutando os gêneros primários.  

Sobre a apropriação e domínio de diversos gêneros textuais, Marcuschi (2008, p. 10) 

diz que “quando dominamos um gênero textual (...) dominamos uma forma de realizar 

linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares”. 

Marcuschi (2003; 2008) começa a definir gênero textual associando-o à prática da 

comunicação verbal e, portanto, chamando atenção para seu caráter sociointerativo. Segundo 

o autor “não se pode tratar o gênero de discurso independentemente de sua realidade social e 
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de sua relação com as atividades humanas” (MARCUSCHI, 2008, p. 155). Assim é que, 

entendendo junto com Bakhtin (1997) e Bronckart (1999) que só é possível se comunicar 

verbalmente por algum gênero textual, Marcuschi, além de pontuar a noção de língua como 

atividade social, histórica e cognitiva, nega – em consonância com a concepção 

sociocognitivista que permitiu a mudança de perspectiva de referência para referenciação – a 

relação especular entre língua e realidade, em que a língua seria tão somente um instrumento 

de representação dos fatos. 

A noção de língua, então, como atividade interacional, vinculada a práticas sociais e 

históricas, é focalizada como (re)construção da realidade e não como uma re-apresentação 

adequada desta. Assim, são os gêneros textuais práticas sociodiscursivas para agir sobre e 

dizer o mundo. 

 Dessa forma, Marcuschi define gênero textual como textos materializados que 

encontramos e produzimos no nosso dia-a-dia. São entidades empíricas em situações 

comunicativas e que se expressam em designações diversas como paródia, videoclipe e letra 

de música (gêneros que constituem o corpus deste trabalho), formando uma listagem em 

princípio aberta. Além disso, propõe uma distinção significativa entre gênero textual e tipo 

textual: 

 

a. Tipo textual designa uma espécie de construção teórica (...) definida 

pela natureza lingüística de sua composição (...). O tipo caracteriza-se muito 

mais como seqüências lingüísticas (seqüências retóricas) do que como textos 

materializados; a rigor são modos textuais. Em geral, os tipos textuais 

abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção. 

b. Gênero textual refere os textos materializados em situações 

comunicativas recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que 

encontramos em nossa vida diária e que apresenta, padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, 

objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de 

forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Em contraposição aos 

tipos, os gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas e se 

expressam em designações diversas, constituindo em princípio listagens 

abertas. (MARCUSCHI, 2004, p. 154) 

 

Vale lembrar que Marcuschi denomina tipos textuais ao que Charaudeau (2004; 2012) 

denomina modos de organização do discurso. 

 Como são “artefatos culturais construídos historicamente pelo ser humano” 

(MARCUSCHI, 2008) – entidades dinâmicas, portanto – os gêneros textuais não podem ser 

entendidos como modelos estanques e rígidos, mas sim como formas determinadas social, 
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cognitiva e culturalmente, que se corporificam de forma particular na linguagem. Por isso, 

como ensina Bakhtin (1992), em um texto podem se imbricar e interpenetrar dois ou mais 

gêneros para constituírem novos gêneros e apresentar, a exemplo dos textos que compõem o 

corpus deste trabalho, a estrutura do gênero letra de música conjugada à “repetição ou 

imitação com distância crítica” (HUTCHEON, 1989, p. 54) do gênero paródia (que, por sua 

vez, imita a estrutura do gênero que parodia) para a constituição do gênero paródia satírica 

(porque consideramos sua intenção moralizante), como se vê nesse trecho de Rap do PM: 

 

O documento está fora da ordem 

Fora da ordem estadual 

O documento está fora da ordem 

Você vai ter que morrer em 100 real 

 

 A canção (definida, portanto, como do gênero textual letra de música) Fora de 

ordem, de Caetano Veloso, teve sua estrutura imitada/ parodiada, com a intenção de criticar a 

ação da polícia (como, aliás, acontece em toda a sátira) ao fazer-se alusão ao ato de corrupção 

passiva do sujeito-enunciador-policial militar em você vai ter que morrer em 100 real, em que 

“morrer” é uma gíria entendida como “perder”; no caso, “perder” R$ 100 para que o carro 

e/ou o documento fora da ordem não sejam apreendidos. Além disso, não se pode esquecer 

que o veículo dessas paródias satíricas é o videoclipe, gênero textual híbrido de natureza 

midiática. 

Essa natureza híbrida, chamada por Marcuschi de intergenerecidade, é tratada pro 

Koch e Elias (2007) como hibridização ou intertextualidade intergêneros, fenômeno em que 

um ou mais gêneros assumem a função de outro podendo ser mesclados pelo produtor do 

texto conforme for o seu projeto de dizer ou seu propósito de comunicação. (KOCH & 

ELIAS, 2007, p. 114) 

Numa perspectiva sociocognitiva, Koch (2009) propõe uma aproximação da noção de 

gênero textual proposta por Bakhtin às noções de modelos cognitivos textuais (VAN DIJK, 

2012) e de tipos de atividade. (LEVINSON, 1979 apud KOCH, 2009)34 

Os modelos cognitivos textuais – sociocognitivamente construídos – abarcam o 

conhecimento sociointeracional utilizado nas situações comunicativas, monitorando-as. Esse 

                                                      

34 LEVINSON, Stephen C. Pragmatics. Cambridge University Press, 1983. 
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conhecimento inclui também o conhecimento relativo aos gêneros textuais e sua adequação a 

respeito da elaboração do texto.  

Os tipos de atividade referem-se a toda atividade culturalmente reconhecida no 

interior de eventos que possuem uma estrutura e conduzem-se em conformidade com um 

estilo. Essa estrutura constitui-se de elementos racionais e funcionalmente adaptados ao 

projeto de dizer do produtor do texto na atividade em questão. 

Segundo Koch (2009, p. 163),  

 

os gêneros devem ser vistos como arcabouços cognitivo-discursivos ou 

enquadres enunciativos determinados pelas necessidades temáticas das 

diversas práticas sociais, pelo conjunto dos participantes de tais práticas, de 

suas relações sociais e de seus propósitos enunciativos, as quais distinguem, 

conforme Bakhtin, além da forma composicional, pelo tipo de conteúdo 

temático e pelo estilo que lhes é próprio. 

 

Dessa forma, se, por um lado, os processos de categorização e recategorização revelam 

informações importantes sobre o produtor do texto – auxiliando na construção de sua 

identidade discursiva – por outro lado, as seleções feitas por esse produtor também são 

determinadas pelo gênero textual escolhido. Ao mesmo tempo, a escolha do gênero textual 

depende do projeto de dizer do produtor, sendo revelador de sua identidade, contribuindo 

também para a produção dos sentidos veiculados. 

 Assim, como já foi dito, segundo a perspectiva sociointeracionista, a escolha do 

gênero textual pelo seu produtor é reveladora de sua identidade, uma vez que esse produtor é 

encarado como um agente situado no espaço e no tempo, e que se comporta de uma forma 

verbal concreta produzindo um texto. Daí a importância de se conhecer o sujeito-comunicante 

(a saber, sujeito-comunicante-Marcelo Adnet) do corpus deste trabalho, pois a escolha do 

gênero leva em consideração, por exemplo, o lugar e papéis sociais dos participantes da 

comunicação. 

  Segundo Bronckart (1999, p. 48) “conhecer um gênero de texto também é conhecer 

suas condições de uso, sua pertinência, sua eficácia ou, de forma mais geral, sua adequação 

em relação às características desse contexto social”. 

Numa perspectiva semiodiscursiva, Charaudeau (2004) define os gêneros 

textuais/discursivos levando em consideração três tipos de memória existentes no sujeito: a 

memória dos discursos, a memória das situações de comunicação e a memória das formas de 

signos; além dos conceitos de discursivização e de situação de comunicação. Vale adiantar 
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que Charaudeau (2004) define um gênero textual/discursivo pela sua visada predominante, 

definindo-a como uma atitude enunciativa de orientação pragmática que se ancora também na 

situação de comunicação. 

A memória dos discursos diz respeito ao saberes de conhecimento e de crença sobre o 

mundo. Essa memória permite que os atores linguajeiros conheçam e estabeleçam um 

contrato social sobre as regularidades daquele discurso específico e que colabore para a 

formação de regularidades formais; é o domínio comunicativo que vai determinar o estatuto 

do ator linguajeiro, que, assim, muda de acordo com o domínio comunicativo no qual se 

insere. Dessa forma, é necessário que, para se identificar um gênero textual, observem-se 

quais são os contratos sociais existentes naquele domínio comunicativo, porque são eles que 

vão determinar as restrições situacionais. 

Ao levar em consideração a natureza comunicacional, Charaudeau (2004) define a 

memória das situações de comunicação como um “dispositivo” que normatiza e identifica as 

trocas comunicacionais. Essa memória permite que identifiquemos um gênero textual 

observando os tipos textuais que nele ocorrem e certas características formais e situacionais 

organizadas a partir da estruturação discursiva de uma prática social existente. 

 Por fim, a memória das formas dos signos, que identifica uma recorrência de marcas 

formais, permite que reconheçamos traços que trazem aos textos propriedades específicas, 

porém não definitórias (no caso, de definição de gênero). 

 Somadas essas três memórias ao conceito de texto proposto por Charaudeau (2004, p. 

29) – “resultado de um ato de linguagem produzido por um sujeito dado em uma situação de 

troca social dada” –, podemos, então, classificar os gêneros textuais/discursivos levando-se 

em consideração a situação de comunicação e a discursivização, elementos que determinam 

os “princípios de influência”. 

 A situação de comunicação se refere às restrições de expectativa da troca social (que 

são provenientes da identidade do atores linguajeiros e do lugar que eles ocupam nessa troca) 

do propósito, das circunstâncias materiais e da finalidade. Este último elemento, a finalidade, 

determina a orientação discursiva da comunicação, ao selecionar um tipo de visada; ou seja, 

são as visadas discursivas que caracterizam um gênero. 

 A discursivização se refere às diferentes maneiras de dizer, que se instituem dentro das 

situações de comunicação, configurando-se ela mesma um espaço de restrição. Charaudeau 

(2004) então diferencia as restrições discursivas e as restrições formais. Ao que se ressalta da 

primeira,  



59 

 

restrições discursivas não correspondem a uma obrigação de emprego desta 

ou daquela forma textual, mas a um conjunto de comportamentos discursivos 

possíveis entre os quais o sujeito comunicante escolhe aqueles que são 

suscetíveis de satisfazer às condições dos dados externos. (CHARAUDEAU, 

2004, p. 22 e 27) 

 

 Já o que se ressalta da segunda, as restrições formais “correspondem a um emprego 

obrigatório das maneiras de dizer que encontramos, necessariamente, em todo texto 

pertencente à mesma situação”.(CHARAUDEAU, 2004, p. 22) 

 Dessa forma, os elementos da situação de comunicação estabelecem um contrato 

social e discursivo entre os participantes da troca comunicativa, originando uma visada 

discursiva. 

 É assim que observamos que em todo domínio discursivo há uma ou duas 

intencionalidades (por causa da relação contratual “eu”-“tu”) pragmáticas do sujeito falante. 

Dessa forma, concluímos que para Charaudeau, assim como para Bakhtin (1997) e Marcuschi 

(2008), é o elemento da situação de comunicação finalidade que colabora para a definição dos 

gêneros textuais, já que é esse elemento o determinante das visadas discursivas. 

Assim é que, levando em consideração as propostas de definição dos gêneros textuais 

aqui expostas, definimos os corpus deste trabalho como paródias satíricas, pois entendemos 

que a finalidade da comunicação do sujeito-comunicante-Marcelo Adnet era criticar 

determinados comportamentos sociais, considerando as condições de produção dessas 

paródias satíricas. Essas condições de produção levam em consideração características 

materiais e sociais dentro do contexto situacional: “tempo e lugar; relação entre os 

interlocutores; características e papel social do enunciador e do receptor; objetivos da 

interação/ canal / veículo; grau de formalidade da situação”. (PEREIRA et aliae, 2006, p. 30) 

 As condições materiais relacionam-se ao mundo físico e levam em consideração o 

lugar e o momento de produção e as características tanto do sujeito-comunicante quanto do 

sujeito-destinatário. Já as condições sociais relacionam-se à forma de interação comunicativa 

estabelecida entre sujeito-comunicante e sujeito-destinatário, sobre a qual pesam não só 

regras, valores e normas de conduta dos papéis sociais que desempenham, mas também as 

intenções discursivas. As condições sociais levam em consideração as posições sociais tanto 

do sujeito-comunicante quanto do sujeito-destinatário e o objetivo da produção. Assim, 

baseando-se nas condições materiais e sociais, o sujeito-comunicante procede à escolha do 

gênero textual que melhor se adéqua ao seu propósito comunicativo, ou projeto de dizer. 
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 Para Schneuwly (1994 apud KOCH, 2009, p. 164)35, o sujeito aparece, junto com a 

ação e o instrumento, como elementos centrais que caracterizam a atividade humana. Nessa 

concepção, o gênero textual seria um instrumento à disposição para ser escolhido pelo 

sujeito, que age discursivamente numa ação – situação definida. A escolha do gênero 

depende, então, “dos parâmetros da situação que guiam a ação e estabelecem a relação meio-

fim”. 

 Bronckart (1994 apud KOCH 2009)36, que chama metaforicamente os gêneros textuais 

de “reservatório de modelos textuais”, também ensina que a escolha do gênero textual é uma 

decisão do agente produtor do texto que, dentre o conjunto de gêneros textuais já elaborados 

que podem ser utilizados numa situação específica (intertexto), escolhe aquele que lhe parece 

mais adequado.  Assim, 

 

a escolha do gênero é uma decisão estratégica, que envolve uma 

confrontação entre valores atribuídos pelo agente produtor aos parâmetros da 

situação (mundos físico e sócio-objetivo) e os usos atribuídos aos gêneros do 

intertexto. (KOCH, 2004, p. 165) 

 

 Para tanto, esse agente produtor deverá levar em conta não só os objetivos visados, o 

lugar social e papéis dos participantes, como também a própria prática social na qual se 

encontram inseridos. Além disso, considerando os valores particulares do gênero, o agente 

deverá adaptar seu modelo, adotando um estilo próprio, ou mesmo contribuindo para a 

constante transformação dos modelos. 

 Já pontuamos que as situações comunicativas são inúmeras e heterogêneas e, por 

extensão, igualmente inúmeros e heterogêneos são os gêneros textuais. Também a noção de 

hibridização (KOCH & ELIAS, 2007) ou intergenerecidade (MARCUSCHI, 2008) contribui 

para a constituição como listagem aberta, da qual falou Marcuschi (2008), dos gêneros 

textuais. De igual modo, Bakhtin (1997) chama atenção para as mudanças às quais os gêneros 

estão sujeitos devido às transformações sociais e ao surgimento de novos procedimentos de 

organização em função de novas práticas que os determinam:  

 

                                                      

35 SCHNEUWLY, Bernard. Genres et types de discours: considérations psychologiques et ontogénétiques. 

1994. 
36 BRONCKART, J.-P. Action, langage et discours: les fondements d'une psychologie du langage. Bulletin 

suisse de linguistique appliquée, n. 59, p. 7-64, 1994. 
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A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 

variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 

atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 

diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve 

e fica mais complexa. (BAKHTIN, 1997, p. 279) 

    

 É assim que entendemos, junto com Marcuschi (2008; 2002), que o advento de novas 

tecnologias contribui para o surgimento e veiculação de novos gêneros textuais, como o 

videoclipe. A internet, como suporte tecnológico de comunicação, será de suma importância 

não só para a veiculação como para estabilização do corpus deste trabalho. Como se sabe, os 

textos que aqui serão analisados foram, num primeiro momento, veiculados pela, agora, 

extinta emissora MTV, no programa Comédia MTV. Entretanto, ainda que fossem à época 

veiculados por um canal aberto, os videoclipes tiveram um alcance muito maior uma vez que 

foram disponibilizados na rede social YouTube, em que usuários compartilham vídeos em 

formato digital. Sobre a audiência da emissora MTV e sua repercussão, o diretor de 

programação artística Zico Góes e o produtor-chefe André Vaisman dizem: 

 

A MTV era feita por uma molecada para uma outra molecada. O Adnet, por 

exemplo, não tinha uma audiência relevante para a gente, mas ele fez muito 

sucesso porque o pessoal compartilhava as esquetes dele no YouTube37. 

  

 Já havíamos pontuado o caráter híbrido do gênero textual videoclipe. “Híbrido” 

porque, como ensina Marcuschi (2002, p. 21) “esses gêneros que emergiram no último século 

no contexto das mais diversas mídias criam formas comunicativas próprias e permitem 

observar a maior integração entre vários tipos de semioses: signos verbais, sons, imagens e 

formas em movimento”. 

 Esse hibridismo, inerente ao gênero textual videoclipe, fica ainda mais evidente no 

caso do corpus deste trabalho. Como já delineamos nesta seção, definimos o corpus estudado 

não só como paródias e/ou pastiches, mas como paródias satíricas e pastiches satíricos, 

devido ao seu caráter moralizante; contudo, como parodiam letras de músicas conhecidas38, 

são também letras de música; por fim, seu veículo são videoclipes. Esse hibridismo não será 

impertinente quando da definição do gênero ao qual pertence o corpus, pois levamos em 

consideração, como ensina Marcuschi (2008), que o critério para a definição do gênero textual 

                                                      

37 Disponível em: <http://natelinha.ne10.uol.com.br/noticias/2013/09/30/diretores-da-mtv-brasil-fazem-

revelacoes-sobre-bastidores-do-canal-66604.php>. Acesso em 10 Abril 2014 
38 Com a exceção de Fumaça, café e cigarro. 

http://natelinha.ne10.uol.com.br/noticias/2013/09/30/diretores-da-mtv-brasil-fazem-revelacoes-sobre-bastidores-do-canal-66604.php
http://natelinha.ne10.uol.com.br/noticias/2013/09/30/diretores-da-mtv-brasil-fazem-revelacoes-sobre-bastidores-do-canal-66604.php
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deve se ater ao seu propósito comunicativo ou sua função. É por isso que, mais uma vez, 

pontuamos o viés satírico deste corpus, porque entendemos que o sujeito-comunicante-

Marcelo Adnet – valendo-se de diversas estratégias – visa criticar e caricaturar determinados 

comportamentos sociais. 

 Para fecharmos a questão do hibridismo dos gêneros textuais, lembramos o que 

Bakhtin (1997) já havia pontuado sobre o assunto. Ao falar sobre os gêneros primários e 

gêneros secundários, o linguista afirma que estes absorvem e transmutam aqueles que, por sua 

vez, se transformam e adquirem natureza particular, perdendo a relação imediata com a 

realidade existente e com a realidade dos enunciados alheios:  

 

por exemplo, inseridas no romance, a réplica do diálogo cotidiano ou a carta, 

conservando sua forma e seu significado cotidiano apenas no plano do 

conteúdo do romance, só se integram à realidade existente através do 

romance considerado como um todo, ou seja, do romance concebido como 

fenômeno da vida literário-artística e não da vida cotidiana. O romance em 

seu todo é um enunciado, da mesma forma que a réplica do diálogo 

cotidiano ou a carta pessoal (são fenômenos da mesma natureza); o que 

diferencia o romance é ser um enunciado secundário (complexo). 

(BAKHTIN, 1997, p. 282) 

 

A seguir, vamos expor os conceitos de cada um dos gêneros textuais que compõem o 

corpus deste trabalho, nos debruçando mais sobre o gênero paródia e fazendo considerações 

menos aprofundadas dos gêneros textuais letra de música e videoclipe. Essa decisão partiu da 

constatação de que os textos a serem analisados neste trabalho são sátiras, cujo principal 

veículo é a paródia. Por isso, também faremos considerações importantes a respeito da sátira, 

como gênero carnavalizado.  

Entendemos que a hibridização da paródia satírica com os gêneros letra de música e 

videoclipe é consequência do entorno sociopolítico-cultural – ou seja, do contexto mediato de 

produção dessas sátiras – sendo, portanto, “acidentais”. Não negamos, contudo, que a 

linguagem do videoclipe ajuda na constituição das críticas a serem feitas. Entretanto – ainda 

que considerando alguns aspectos dela – não faz parte dos nossos objetivos analisar essa 

linguagem a fundo. Da mesma forma, entendemos que a materialização desses textos no 

gênero textual letra de música é uma consequência da própria ação paródica, uma vez que são 

letras de músicas que são imitadas – ou seja, parodiadas.    
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4.3.2 Sátira 

 

 Para as considerações sobre o gênero sátira, vamos nos basear no que já ensinou 

Bakhtin (2013) e nas considerações de Hutcheon (1989) e Jolles (1972) sobre o tema. 

Bakhtin (2013) localiza o nascimento e desenvolvimento da sátira no fim da 

Antiguidade Clássica até a época do Helenismo.  

Contudo, como denominação própria de um gênero, o termo sátira foi usado pela 

primeira vez apenas no século I a.C por Varro, apesar de seu surgimento datar de quase quatro 

séculos antes, representado por Antístenes, discípulo de Sócrates. Sua denominação deve-se 

ao filósofo Menipo de Gádara (século II a.C), que lhe deu forma clássica. 

As saturae menippea, assim chamadas por Varro, têm em Bíon de Boristênide (século 

III a.C) seu representante indiscutível, sendo seguido por Menipo e, finalmente, Varro. Em 

sua etapa antiga, as sátiras menipeias encontram formas desenvolvidas de romance – 

Satyricon e O Asno de Ouro (Petrônio e Apuleio, respectivamente) – concluindo-a com 

Consolação da Filosofia (Boécio). 

Ainda exercendo influência em outras épocas, as sátiras menipeias continuaram a se 

desenvolver na Idade Média e, em essência, continua evoluindo até hoje, ainda que sua 

importância não seja suficientemente apreciada. 

A sátira era irmã gêmea de gêneros que os próprios antigos – percebendo a 

originalidade desses gêneros – chamavam de sérios-cômicos, e se diferenciava – junto com 

eles – dos gêneros sérios, como a epopéia, a tragédia, a história, a retórica clássica etc. 

Conquanto seja fruto do processo de desintegração do diálogo socrático, a sátira menipeia 

não é considerada como um produto genuíno dessa desintegração, pois que tem suas raízes no 

folclore carnavalesco. 

Duas diferenças que se impõem entre o diálogo socrático e a sátira menipeia – a 

despeito de sua relação – são o elemento cômico, que na sátira tem um peso maior, e as 

limitações histórico-memoralísticas das quais a sátira se liberta. Bakhtin (2013) destaca a 

liberdade de invenção que possui a sátira, o que a desobriga de manter uma relação de 

verossimilhança com a realidade. Essa “excepcional liberdade de invenção do enredo e 

filosófica” (BAKHTIN, 2013, p. 130), geradora do contato livre e familiar, autoriza, por 

exemplo, a invenção e caracterização de um personagem/sujeito-enunciador-funkeira-

intelectual – como em Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº 2 – ou de um 

sujeito-enunciador-paulista que interpreta uma bossa nova e nela canta a cidade de São Paulo 
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– como em Bossa do Paulista: as chamadas méssalliances, ou aproximação de contrários. 

Segundo Bakhtin “é possível que em toda literatura universal não encontremos um gênero 

mais livre pela invenção e a fantasia do que a menipeia”. (BAKHTIN, 2013, p. 130) 

Muitas são as características da sátira menipeia que derivam, por assim dizer, da 

liberdade que pontuou Bakhtin (2013). As cenas de comportamento excêntrico e de violações 

do universalmente aceito e de discursos permitem à sátira desmascarar o que é sagrado e 

livrar o comportamento humano das normas de etiqueta socialmente construídas. É assim que 

se torna possível e aceita a mudança da voz do rap de um sujeito-enunciador esperado (qual 

seja, aquele que sofre opressão por parte do sistema: o rapper) para a voz de um sujeito-

enunciador inesperado (qual seja, o representante desse sistema: o policial militar) – como em 

Rap do PM. 

Além disso, a sátira permite um jogo de contrastes que aproxima o que, na realidade 

externa, não é aceito, ou não acontece ou não é/parece ser possível dos seus pares opositivos. 

Voltamos a citar o sujeito-enunciador-funkeira que é bastante expressivo em termos de crítica 

a um discurso que rejeita funkeiros como sujeitos-enunciadores inteligentes, que podem usar o 

seu "intelecto" para estudar, refletir ou especular acerca de idéias, de modo que este uso do 

seu intelecto possua uma relevância social e coletiva39. Essa profanação, definida por Bakhtin 

(2013) como a quarta categoria da cosmovisão carnavalesca, está diretamente ligada às 

mésalliances carnavalescas.  

Junto às diversas características levantadas por Bakhtin (2013) sobre a sátira, o 

linguista destaca por último o caráter jornalístico, folhetinesco ou aintenção  publicística da 

sátira. Bakhtin (2013, p. 135) adota o termo publicística da crítica soviética, que o empregava 

como “literatura político-social centrada em temas da atualidade”. Essa literatura tratava das 

ideologias atuais (da época em que era produzida) de forma mordaz, destrutiva, avaliando os 

discursos que estavam sendo reproduzidos. A exemplo das sátiras de Varro, no viés satírico 

do corpus deste trabalho também predomina o elemento cômico-carnavalesco. E é esse 

elemento cômico-carnavalesco que confere à sátira um caráter original.  

Bakhtin postula que a originalidade da sátira dá-se pela sua conjugação com uma 

cosmovisão carnavalesca específica que lhe penetra colocando a imagem e a palavra numa 

relação especial com a realidade (folclore carnavalesco). Dessa relação entre gêneros e a 

                                                      

39 Fonte: <http://www.dicionarioinformal.com.br/intelectual/> Acesso em 14 Abril 2014. 
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influência de diferentes modalidades do folclore carnavalesco, tem-se o que Bakhtin chama de 

literatura carnavalizada.  

A carnavalização da literatura é a transposição para a linguagem das imagens 

artísticas, ou seja, da literatura, de uma linguagem criada pelo carnaval, composta de formas 

concreto-sensoriais simbólicas e ações de massas e gestos carnavalescos. Nessa linguagem 

carnavalesca – quer dizer, durante o espetáculo do carnaval – a distância entre os homens é 

eliminada e o livre contato familiar entre eles, na praça pública carnavalesca, é estabelecido. 

Não existe hierarquia de classe, título ou idade, e o comportamento do homem – numa 

mésaliance carnavalesca – passa a seguir outra dinâmica: a de celebração e combinações “do 

sagrado com profano [das paródias carnavalescas de textos sagrados e bíblicos], do alto com o 

baixo, o grande com o insignificante, o sábio com o tolo, etc”. (BAKHTIN, 2013, p. 141). 

Hutcheon (1989) afirma que a paródia tinha frequentemente como função ser o veículo 

malicioso e denegridor da sátira.  

As representações carnavalescas nas/das sátiras – em comparação com outros gêneros 

carnavalizados – são bastante precisas. Em relação ao corpus deste trabalho, o aspecto mais 

evidente da carnavalização fica por conta do travestimento do sujeito-comunicante-Marcelo 

Adnet em: sujeito-enunciador-funkeira (Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula 

nº2); sujeito-enunciador-policial-militar (Rap do PM); Sujeito-enunciador usuário de rede 

social (Instapoã); sujeito-enunciador-paulista que fala de sua cidade (Fumaça, café e cigarro) 

ou é intérprete/cantor/compositor de bossa nova (Bossa do Paulista). Nesse último caso, a 

profanação é clara quando da mudança de um Sujeito-enunciador esperado para uma bossa 

nova – um sujeito-enunciador-carioca – para um sujeito-enunciador inesperado – um sujeito-

enunciador paulista. Dizemos “inesperado”, pois que a bossa nova é um gênero musical 

nascido no Rio de Janeiro e, pelo menos num primeiro momento, cantava as belezas da cidade 

do Rio de Janeiro, sendo interpretada prioritariamente40 por cariocas (ou por aqueles que se 

encantavam com a cidade). Ademais, essa crítica em especial se torna ainda mais expressiva, 

uma vez que João Gilberto – ícone da bossa nova – buscou uma experimentação musical que 

                                                      

40 Conquanto dois dos oito criadores do estilo musical bossa-novista serem do Espírito Santo e um de Juazeiro, 

na Bahia. Naves (2001) aponta João Gilberto, Tom Jobim, Newton Mendonça, Carlos Lyra, Vinicius de 

Moraes, Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli e Nara Leão como os criadores do estilo musical bossa-novista 

(p. 10). De fato, João Gilberto – juazeirense – é tido como o precursor do rompimento com os samba-canções 

e boleros do período anterior à bossa nova. Contudo, sua naturalidade em nada invalida nossa afirmação uma 

vez que João Gilberto buscara na cidade do Rio de Janeiro uma experiência estética diferente da que se 

manifestava até então. (p.13)  
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rompesse com a maneira operística de interpretar canções, desenvolvida por poetas e 

musicólogos paulistas.  

O principal meio pelo qual a carnavalização se realiza é a cena de coroação-

destronamento. O ritual é definido por Bakhtin como ambivalente: em sua encenação, a 

própria encenação, bem como os símbolos de poder e as roupas que vestem os coroados 

(futuros destronados), assumem essa ambivalência e são ressignificados tornando-se “quase 

acessórios (mas acessórios rituais); o valor simbólico desses elementos se torna biplanar 

(como símbolos reais do poder, ou seja, no mundo extracarnavalesco, eles são monoplanares, 

absolutos, pesados e monoliticamente sérios)” (BAKHTIN, 2013, pp. 142-144). Manifestação 

específica da categoria carnavalesca excentricidade, a ambivalência viola o que é aceito na 

realidade e desloca a vida do seu curso habitual. 

Segundo Jolles (1972), a sátira destrói e não permite qualquer cumplicidade com a 

realidade a qual ataca. Apesar desse caráter destrutivo, como perpassa por toda sátira um 

caráter de ambivalência, entendemos que a sátira destrói, sim, mas para construir 

criticamente, fazendo uma releitura da realidade segundo uma cosmovisão carnavalesca. É 

assim que afirmamos, junto com Hutcheon (1989), que a sátira é moral e social no seu alcance 

e tem a intenção de aperfeiçoar a realidade que relê.  

Enquanto na análise de Bakhtin (2013) parecer haver, no ritual de coroação-

destronamento, uma espécie de ordem, explícita na própria disposição dos vocábulos 

(primeiro acontece a coroação para depois acontecer o destronamento), em relação à intenção 

satírica das paródias e dos pastiches analisados, podemos perceber mais claramente esse 

caráter ambivalente biunívoco do ritual. Nelas a coroação e o destronamento acontecem ao 

mesmo tempo (e não um depois do outro – o que, claro, não invalida a questão de o 

destronamento transparecer à coroação). Essa simultaneidade das ações revela-se na coroação 

de uma funkeira (Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº 2) que, apesar de se 

mostrar intelectualizada, nada de relevante fala sobre os intelectuais/artistas/pensadores, 

configurando assim o seu destronamento; ou na coroação um de policial militar (Rap do PM) 

que se impõe na letra da música, mas que nessa imposição revela sua corrupção e dela se 

vangloria, sendo portanto destronado; ou então na coroação de um cidadão paulista, cantando 

a sua cidade numa letra de bossa nova, mas que nessa letra aponta prioritariamente as mazelas 

de São Paulo, o que o destrona de seu posto. Assim, ao mesmo tempo em que são coroados, 

esses personagens “da vida real” são ridicularizados, configurando-se o objetivo extramural 
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da sátira, como ensina Hutcheon, que busca aperfeiçoar os vícios da humanidade através de 

uma ridicularização da mesma. 

Ao falarmos da “origem” da sátira menipeia (produto da desintegração do diálogo 

socrático), pontuamos – como ensina Bakhtin (2013) – que impera na sátira o elemento 

cômico. De fato, o riso carnavalesco é tão ambivalente quanto o ritual da coroação-

destronamento. 

O riso se opõe à ordem e à verdade natural do mundo real, exterior à sátira, mas 

reinterpretado, parodiado por ela. Entretanto, o riso carnavalesco não se limita a ser apenas 

negativo ou destrutivo, mas desmonta uma cultura oficial (por vezes repressiva), dando novo 

tratamento à realidade, criticando-a. O riso zomba do objeto que se repreende ou se reprova e 

que, por isso, nos é estranho e deles queremos distância. (JOLLES, 1972. p. 230) 

Dentre as particularidades fundamentais mostradas por Bakhtin (2013, p. 134), o 

comportamento excêntrico e “as diversas violações da marcha universalmente aceita e comum 

dos acontecimentos, das normas comportamentais estabelecidas e da etiqueta, incluindo-se 

também as violações do discurso [grifo nosso]” parecem deixar claro o caráter 

interdiscursivo das sátiras. Ou seja, não podemos falar de sátira sem levar em consideração os 

discursos que estão sendo violados, bem como não podemos ignorar, nessa análise, que 

normas e etiquetas são essas, por que e por quem são definidas. 

É por seu caráter interdiscursivo (já desenvolvido neste trabalho) e intenção 

moralizante que definimos o corpus deste trabalho não apenas como paródias ou pastiches – 

como se poderia pensar num primeiro momento – mas sim como paródias/pastiches satíricos. 

Aqui adotaremos o conceito bakhtiniano de discurso, qual seja: “a língua em sua 

integridade concreta e viva, e não a língua como objeto específico da linguística” (BAKHTIN, 

2013, p. 207). Assim, Bakhtin define, como ponto de partida para sua teoria, relações 

dialógicas que existem no plano do discurso. Dessa forma, devemos entender o discurso como 

uma abstração, ou como uma posição social, mas que é considerada fora das relações 

dialógicas e vista como uma identidade. 

 Entendemos que os textos materializados que compõem o corpus deste trabalho 

dialogam com diferentes discursos bastante específicos, e para sua definição como gêneros 

textuais temos de ir além da forma que apresentam – a forma do gênero letra de música, dos 

gêneros paródia e pastiche e do gênero videoclipe – para considerarmos também a sua 

função, pois que na determinação interpretativa de um gênero impera o predomínio da função 

sobre a forma. (MARCUSCHI, 2008. p. 166)  
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 Delinearemos brevemente os contextos em que se inserem cada uma das paródias e 

dos pastiches satíricos aqui analisados a fim de identificarmos os discursos criticados que 

subjazem a esses contextos. Para tanto, vamos precisar – também brevemente – fazer algumas 

observações a respeito de cada texto que compõe o corpus deste trabalho. Nas seções em que 

formos tratar cada paródia/ pastiche-paródia satírico separadamente, vamos nos deter mais 

demoradamente sobre esses contextos e discursos e, de igual forma, vamos analisar de que 

modo a crítica que a eles se faz é construída.  

Dois dos textos selecionados – Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas –aula nº 

2 –, são inspirados em letras de funks de sucesso e têm como objetivo ser (considerando-se 

todas as limitações impostas pelo gênero e pela intenção dos seus autores) eruditos e 

conteudistas, indo claramente na contramão da ideologia dos chamados funks proibidões 

(funks com letras que exploram de maneira explícita os temas da violência, do crime e da 

sexualidade/erotismo). Em dez minutos (somados os tempos dos dois videoclipes), são 

citados nomes de mais de quarenta intelectuais, entre escritores, músicos, escultores, 

cientistas, pintores e dramaturgos da alta cultura. Questionado sobre a existência de uma 

possível crítica preconcebida, Marcelo Adnet, autor das paródias*41 diz que “o encontro de 

Kant e Platão com o batidão da favela (...) pode servir de resposta a quem reclama da ‘falta de 

conteúdo’ das letras do funk”42. Ou seja, parece-nos que a inspiração para as paródias* de 

Adnet vem de uma fala facilmente localizável que critica e rejeita o funk como movimento 

cultural legítimo e como discurso de contestação. Isso quer dizer que, apesar da negação da 

existência de uma “crítica preconcebida”, entendemos que ela existe sim e que ela perpassa 

todo o texto; é por isso que a classificamos como paródia satírica, e não apenas como paródia. 

Uma rápida pesquisa em fóruns de discussão ou em sites de compartilhamento de vídeo como 

o YouTube nos dá a dimensão do julgamento e críticas referidos ao funk. 

 Eis dois trechos das paródias Gaiola das cabeçudas e Gaiolas das cabeçudas – aula 

nº 2, respectivamente: 

Nessa dança tem que ter uma invenção, 

Nessa dança tem que ter notoriedade 

Pergunta numero um: 

                                                      

41 Para fins argumentativos, quando quisermos aludir ao reconhecimento corrente dos textos apenas como 

paródias, marcaremos o termo com um asterisco (*) para, em seguida, argumentarmos que se tratam, na 

verdade, de paródias satíricas ou mesmo de pastiche(-paródia) satírico.  
42  Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/785674-marcelo-adnet-vira-hit-no-youtube-com-

funk-cult-que-cita-40-intelectuais.shtml>. Acesso em 15 Abril 2014. 
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Quem escreveu 1984? 

George Orwell ! George Orwell ! George Orwell ! 

Pergunta numero dois: 

Quem é o cineasta espanhol amigo Salvador Dali? 

Buñuel ! Buñuel ! Buñuel ! 

Buñuel ! Buñuel ! Buñuel ! 

Pergunta numero três: 

Quem é o autor do livro "o Príncipe" ? 

Maquiavel ! Maquiavel ! Maquiavel ! 

Maquiavel ! Maquiavel ! Maquiavel ! 

(Gaiola das cabeçudas) 

Sabe aquele dia que a poesia toma conta de mim, assim 

Rima rica e os decassílabos até o fim. 

Lendo no meu quarto Fernando Pessoa, queridinho do 

Harold Bloom, melhor de Lisboa 

Fígado com vários furos, alcoolismo foi sério, foi 

parar no cemitério, pamparamparamparam, Pessoa, paramparam, Fernando, 

paramparam, Pessoa. 

(Gaiola das cabeçudas – aula nº 2) 

 

Na verdade, as pessoas “que reclamam da ‘falta de conteúdo’ das letras do funk” não 

formam um grupo facilmente identificável. Não se trata de um grupo homogêneo que se 

manifesta como uma entidade organizada, como um fã-clube. Apesar disso, suas falas são, 

essas sim, reconhecidas sem grandes esforços, uma vez que se reproduzem em larga escala 

nos espaços democráticos, como a internet, em que o anonimato é garantido. Considerando 

então a não-organização ou a difícil identidade daqueles que se manifestam contra o funk, 

diremos que esse grupo heterogêneo é composto por pessoas que comungam de uma mesma 

postura: rejeitam o funk como movimento cultural e discurso de contestação e, o mais 

importante, consideram-se pertencentes a uma classe intelectualizada e culturalmente 

“superior”. 

Entendemos então que – para além do mero entretenimento – essas paródias* (assim 

consideradas levando-se em consideração apenas a sua estrutura) criticam a postura e o 

discurso adotados pelo supracitado grupo. São, portanto, paródias satíricas.  
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 Assim como o funk, o rap também sofre certa rejeição talvez pelo seu espaço de 

manifestação e divulgação, que é a periferia. 

Manifestação cultural musical que compõe, junto com o break e com o grafite, a tríade 

que caracteriza o hip hop, o rap apresenta letras que contestam a realidade social. Marco 

Aurélio Paz Tella (2000 apud ROCHA, 2001, p. 31)43 afirma que  

 

por meio das letras, o rap é capaz de produzir uma leitura crítica da 

sociedade. Por meio da denúncia dos problemas étnicos e sociais e da 

apropriação seletiva do passado da população negra, ele proporciona uma 

gama de referenciais para a juventude negra. Tais referências questionam o 

imaginário social de nossa sociedade. 

  

Ou seja, é um discurso notadamente de minoria e que, portanto, não encontra lugar no 

monopólio dos “modismos comportamentais” produzidos pelas indústrias fonográficas. Por 

motivos de ordens (nem sempre) diversas, é um discurso rejeitado, como o funk.  

É por esse motivo que se deu a escolha da paródia* Rap do PM para compor esse 

corpus. Ela também tem como textos-base diversos funks, e dá – por sua vez – voz aos 

“opressores”, desconstruindo as matrizes do próprio rap, como movimento de contestação e 

denúncia. 

Trecho de Rap do PM: 

O documento está fora da ordem 

Fora da ordem estadual 

O documento está fora da ordem 

Você vai ter que morrer em 100 real 

 

Os PM vem de moto 

Vem também de viatura 

Mas no sul, em Porto Alegre 

Tem outro tipo de dura 

Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó 

A brigada pocotó 

                                                      

43 TELLA, Marco Aurélio Paz. Atitude, arte, cultura e auto conhecimento: o rap como voz da periferia. 

2000. 229p. 2000. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais)–Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo. 
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Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó 

A brigada pocotó 

 

 Nesse caso, a crítica se constitui, como já delineamos nesta seção, na apropriação, por 

parte de um sujeito-enunciador-policial-militar – que é o opressor –, do discurso daqueles que 

por ele são oprimidos. Além dessa tomada de voz, o sujeito-enunciador-policial-militar revela 

em toda a paródia*a sua corrupção e dela se vangloria. 

 Em toda a paródia*, o sujeito-comunicante-Marcelo Adnet faz alusão ao tema da 

violência policial, frequentemente utilizado no discurso do rap, incorporando o tema de 

maneira irônica – ou seja, argumentando no sentido contrário à corrupção e vanglória do 

sujeito-enunciador-policial-militar – a fim de criticar tal postura. Trata-se, pois, de uma 

paródia, porque imita a estrutura de letras de funks, mas uma paródia satírica, por causa de 

seu viés crítico.  

 Em Bossa do paulista e Fumaça, café e cigarro o contexto aludido é a cidade de São 

Paulo e o paulistano, em que os estereótipos dos dois são incorporados como tema. Os 

discursos que definem a cidade de São Paulo como caótica e o paulistano como “neurótico”, 

como se baseiam em estereótipos, por um lado não podem ser cientificamente comprovados, 

mas por outro são facilmente identificáveis, pois são imagens presentes na cultura de povo 

brasileiro e são largamente difundidas pelas mídias como verdadeiros. 

 Na crônica Selva de pedra44, o jornalista Alberto Villas descreve a cidade de São 

Paulo como tendo um punhado de restaurantes japoneses que servem todo tipo de 

combinado; suas calçadas, cheias de buracos; além dos 150 quilômetros de engarrafamentos 

e da poluição. 

 Trecho de Bossa do paulista que faz alusão aos engarrafamentos constantes da cidade: 

 

Hey truta, hey Joe, 

carreta caiu, 

a Marginal parou 

 

em que “Marginal” pode se referir tanto à Marginal Pinheiros quanto à Marginal Tietê, que 

são as duas vias expressas mais importantes da cidade de São Paulo. 

                                                      

44 Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/cultura/selva-de-pedra>. Acesso em 15 Abril 2014 
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 Em outro trecho, são aludidos os restaurante japoneses de que fala Alberto Villas: 

Ambulante de gel, 

Japonês faz pastel 

É na bossa do Paulista 

 

 E tanto em Bossa do paulista quanto em Fumaça, café e cigarro há a alusão à 

poluição que tanto prejudica a cidade: 

 

Ai, ai, ai, ai 

E a fumaça que vem e que vai 

(Bossa do Paulista) 

 

Quero ir pra cidade grande respirar fumaça 

Ficar estressado, olhar o carro que passa 

(Fumaça, café e cigarro) 

 

 Dessa forma, o sujeito-comunicante-Marcelo Adnet incorpora esses estereótipos às 

paródias* e, também usando como recurso a ironia, argumenta em sentido contrário à 

felicidade que os sujeitos-enunciadores de cada uma das paródias* parecem apresentar. 

Em relação à Bossa do paulista, a interdiscursividade crítica fica ainda mais evidente 

por conta do gênero musical escolhido para compor a paródia* porque, como já dissemos, a 

bossa nova buscou uma experimentação musical que rompesse com a maneira operística de 

interpretar canções, desenvolvida por poetas e musicólogos paulistas.  

Por essas razões, também Bossa do paulista e Fumaça, café e cigarro são, para além 

de sua estrutura de paródia, pastiche-paródia satírico e pastiche satírico, respectivamente. 

Por fim, a crítica que temos em Instapoã, que parodia a canção Tarde em Itapoã, 

configura-se no comportamento exagerado do sujeito-enunciador usuário da rede social 

Instagram – que em frente de uma vitrine tira uma foto com um ovo –, o que sintetiza o 

comportamento, também já amplamente criticado, dos usuários do aplicativo que se 

superexpõem em fotos muitas vezes traduzidas nos selfies (autorretratos postados no 

Instagram).  

Mais uma vez, o discurso aqui criticado não é homogêneo, mas pode ser identificado 

em textos que versam sobre o tema e que circulam amplamente na mídia, como a reportagem 
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feita pelo portal IG: Ostentação, protestos e superexposição marcaram o universo jovem em 

201345. O professor Torres de Melo chama atenção para as aparências nesses casos de 

superexposição:  

Hoje em dia, a sociedade se constitui por imagens. O que importa é o 

parecer, não o ter ou o ser. Todo mundo quer ser alguém, quer ser visto. Os 

jovens ficam entre o comportamento preventivo e a superexposição. É muito 

tentador. Mas hoje você tem que parecer bonito, parecer sarado, parecer 

feliz.  

 

O sujeito-comunicante-Marcelo Adnet, então, incorpora o discurso da superexposição 

para argumentar contra ela, ironizando o usuário da rede que posta uma foto de almoço ou de 

um fim de tarde pra ser popular no Instagram. A crítica a esse discurso faz de Instapoã uma 

paródia satírica. 

A pontuação do caráter satírico do corpus desta pesquisa vai ao encontro da 

perspectiva sociointeracionista que leva em consideração, para a escolha do gênero textual (e, 

portanto, para sua definição como tal), características materiais e sociais como, tempo e lugar; 

relação entre os interlocutores; objetivos da interação; canal/veículo. (PEREIRA et alie, 2006)   

 

 

4.3.3 Paródia 

 

 

Se, por um lado, o surgimento da sátira data de séculos antes de Cristo, um de seus 

mais profícuos veículos – a paródia – só pode ser localizada a partir do século XIX d.C.  

Hutcheon (1989) localiza a “Idade da Paródia” no século XIX, a era do Romantismo, 

época em que a paródia começa a ser intensamente usada como forma de criação artística. 

Isso se dá uma vez que, com a ascensão da burguesia e o consequente aumento do público 

“leitor e literato”, os parodistas poderiam lançar mão desse estilo para além de textos 

canônicos conhecidos, como a Bíblia e os clássicos, e aventurarem-se por textos de toda a 

sorte. É no século XX, contudo, que essa ampliação dar-se-á com maior visibilidade, 

conferindo à paródia a característica de ser uma das formas mais importantes da moderna 

autorreflexividade, configurando-se num discurso interartístico, agora não só nos romances, 

mas também em outras formas de arte. 

                                                      

45 Disponível em: <http://jovem.ig.com.br/cultura/mix/2013-12-19/ostentacao-protestos-e-superexposicao-

marcaram-o-universo-jovem-em-2013.html>. Acesso em 15 Abril 2014. 
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Apesar de estar, então, localizada há apenas dois séculos de distância de hoje, basta 

traçarmos um brevíssimo histórico do termo paródia para constatarmos que – de fato – não se 

trata de um recurso tão novo assim.  

A institucionalização do termo só aconteceu no século XVII, apesar de Aristóteles já 

ter tido feito um comentário sobre ele, atribuindo sua origem como arte a Hegemos de Tarso, 

no século V a.C. Já outros autores apontam como o pai da paródia Hipponax de Éfeso 

(importante inspiração para Catulo), apenas um século mais tarde (SANT’ANNA, 2007).  

Já em relação às definições do termo, a raiz etimológica de paródia revela sua origem 

grega no termo παρωδία (paróidía) – uma ode que perverte o sentido de outra ode ou então 

uma canção para ser cantada ao lado de outra. A paródia era, como podemos atestar, 

originariamente um texto para ser cantado. Podemos ir além e afirmar que – antes de ser um 

recurso, um efeito de linguagem na literatura e, modernamente, um jogo intertextual – a 

paródia era um gênero musical (SANT’ANNA, 2007). 

 Nesse mesmo sentido, Hutcheon (1989) se esforça e define repetidamente que a 

paródia é basicamente uma repetição/imitação com distância crítica. Para tanto, demonstra 

que para em grego também pode significar <<ao longo de>>, e que a natureza discursiva da 

paródia encontra-se no elemento odos, que significa canto. 

 Assim, Hutcheon define a paródia como uma forma de imitação, mas que nem sempre 

acontece às custas do texto parodiado. Marcada pela diferença, a paródia é, pois, uma 

repetição com distância crítica, distância essa assinalada pela ironia. Sant’Anna (2007), no 

primeiro modelo proposto para a redefinição dos termos paródia, paráfrase e estilização, 

também pontua a diferença inerente à natureza da paródia e ensina que ela é o efeito, o 

resultado de uma estilização46 negativa (sem que “negativa” tenha qualquer valor ideológico 

ou ético, indicando apenas uma aproximação menor com o texto parodiado). Entretanto, 

voltamos a lembrar que Hutcheon (1989) afasta-se da concepção de paródia como um recurso 

estilístico que deforma o discurso com o qual dialoga, caracterizando-se não apenas pelo seu 

caráter subversivo e ridicularizador, mas também pelo seu potencial afirmativo do homem na 

sociedade, que busca pela ironia e pela inversão a incorporação do velho ao novo. 

 Essa constatação faz com que Hutcheon rejeite a confusão que se faz entre paródia e 

sátira. Segundo a linguista canadense, enquanto aquela é intramural em relação ao alvo do 

ethos – ou seja, enquanto o alvo da paródia é sempre um outro texto criativo – esta é 

                                                      

46 Sant’Anna se vale da acepção bakhtiniana de estilização. 
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extramural e tem como alvo a realidade e sua moral social, convenções e regras.  O que 

ambos os gêneros guardam em comum é a ironia como estratégia retórica. 

 A sátira utiliza a distanciação crítica e os julgamentos de valor para fazer uma 

afirmação negativa acerca do que é satirizado – ela distorce, deprecia, fere (HIGHET, 1962. p. 

69 apud HUTCHEON, p. 62)47. Já na distanciação da paródia, não há um julgamento crítico 

sugerido pelo contraste irônico. 

 Entretanto, Hutcheon (1989) não nega a interação entre os dois gêneros e destaca 

obras que apresentam forma paródica e intenção satírica, como: Retroactive I, do 

expressionista Rauschenberg; The Oranging of America, do escritor e novelista Max Apple; 

Um divertimento musical, do compositor austríaco Mozart. Para Bakhtin (2013, p. 145), “a 

paródia é um elemento inseparável da “sátira menipeia” e de todos os gêneros 

carnavalizados”. 

 Da mesma forma que Hutcheon (1989) define essas obras como paródias satíricas, 

também assim entendemos se tratar do caso de parte dos textos selecionados para comporem 

o corpus deste trabalho. Marcuschi (2008) ensina que, na determinação interpretativa de um 

gênero, deve imperar o predomínio da função sobre a forma, apesar de esta última não poder 

ser de todo ignorada. Dessa forma, adotamos para a determinação do gênero de quatro dos 

seis textos aqui analisados (Aula nº1, Aula nº2 [em Gaiola das cabeçudas], Rap do PM e 

Instapoã) dois critérios que atuam em conjunto: como os textos aqui selecionados retomam 

outro(s) texto(s), imitando sua estrutura, eles são inegavelmente paródias, mas como a 

finalidade deles é também criticar – não só as letras de músicas/gêneros musicais – os 

discursos que subjazem às letras de música/gênero musicais, eles definem-se, finalmente, 

como paródias satíricas.  

 Responsáveis pela sofisticação do gênero, as figuras do codificador e do 

descodificador da paródia merecem um capítulo a parte nas considerações de Hutcheon. 

Ambos precisam sobrepor textos de tal maneira que essa sobreposição incorpore o antigo ao 

novo, exigindo que o “descodificador construa um segundo sentido através de interferências 

acerca de afirmações superficiais e complemente o primeiro plano com o conhecimento e 

reconhecimento de um contexto em fundo”. (HUTCHEON, 1989, p. 50) 

 É assim que o não conhecimento e reconhecimento, por parte do descodificador (a 

quem Charaudeau denominará sujeito-destinatário), do contexto no qual a paródia se insere 

                                                      

47 HIGHET. Gilbert. The Anatomy of Satire. Prineeton, NJ: Prineeton University Press, 1962. 
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resultará numa simples naturalização e adaptação das imitações, alusões e citações ao seu 

contexto. Em outras palavras, não reconhecerá a paródia como tal, o que eliminaria uma parte 

significativa de sua forma e de seu conteúdo: “a identidade estrutural do texto como paródia 

depende, portanto, da coincidência, ao nível da estratégia, da descodificação (reconhecimento 

e interpretação) e da codificação” (HUTCHEON, 1989, p. 50-51). Ou seja, para se estabelecer 

a coerência – nos termos de Koch (2007; 2008) – de uma paródia, é preciso que haja uma 

correspondência ao menos parcial entre o conhecimento de mundo do descodificador, que vai 

possibilitar a descodificação, e o conhecimento compartilhado entre este e o codificador. 

 Essa correspondência necessária se impõe como uma exigência para a compreensão da 

paródia e faz com que a leitura dela seja uma leitura mais condicionada e limitada 

(RIFFATERRE, 1974. p. 278 apud HUTCHEON, p. 54)48. Por isso, a paródia exige que a 

competência semiótica e a intencionalidade de um codificador inferido sejam pressupostos, o 

que revela a importância de seu contexto enunciativo.   

Para Bakhtin (2013), a paródia é elemento indissolúvel da sátira menipeia e dos 

demais gêneros carnavalizados. Dessa forma, o linguísta pontua a cosmovisão carnavalesca 

presente na paródia, da qual não se pode separar, e seu caráter ambivalente na Antiguidade. À 

essa época, tudo era parodiado de forma ampla e apresentando diferentes formas e graus: 

“diferentes imagens (os pares carnavalescos de sexos diferentes, por exemplo) se parodiavam 

umas às outras de diversas maneiras e sob diferentes pontos de vista”. (BAKHTIN, 2013, 

p..145).  

É certo que Bakhtin (2013) entendia que o carnaval era, em si, uma festa social 

ritualizada, mas a transposição de sua essência para um discurso oral ou escrito faria desse 

discurso um discurso, então, carnavalizado, como é o caso da paródia. A transformação da 

escrita com esses traços próprios do carnaval, presente na paródia, faz aparecer no gênero as 

categorias carnavalescas específicas pontuadas por Bakhtin (2013): o livre contato familiar 

entre os homens; a excentricidade, o exagero que passam a ser aceitos; a aproximação de 

pares que, fora do carnaval, não seria possível.  

Dessas atividades que passam a ser “legalizadas” no carnaval e, portanto, nos gêneros 

carnavalizados como a paródia, Ida Lúcia Machado (2001; 2004; 2007) entende que a paródia 

é então um “gênero transgressivo”, pois admite em sua composição e mistura de dois ou mais 

gênero: 

                                                      

48 RIFFATERRE, Michael. The Poetic Functions of Intertextual Humor, Romanic Review, 65, 1974, 278-93. 
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Para nós, um gênero é transgressivo quando ele “ousa” amalgamar em si 

deferentes tipos de discurso que tinham, em suas respectivas origens, um 

objetivo diferente daquele que vão assumir quando reunidos em um só. 

Note-se que a “cola” ou “argamassa” que virá consolidar tal união será 

representada pela intenção de ironizar algo ou alguém. (MACHADO, 2004, 

p. 78) 

 

 Assim, a paródia ao “amalgamar em si diferentes tipos de discurso” substitui as formas 

desses discursos para, a partir delas, criar novas formas, estando seu processo criativo no 

âmbito da ambigüidade ou ambivalência, uma vez que, ao mesmo tempo em que quer imitar o 

texto parodiado, deseja também mudá-lo. Tanto a imitação como a mudança são processos 

que podem trazer em si dois componentes: um lúdico e um satírico, podendo haver 

combinação dos dois componentes com ou sem dominação de um deles (MACHADO, 1999).  

 Se assumimos que a paródia pode trazer em si esse componente satírico, sem por isso 

ser definida, em termos de gênero textual, como “paródia satírica”, a razão de termos definido 

quatro dos seis textos que compõem o corpus desta pesquisa como tal deve ser esclarecida: 

baseia-se na crítica mordaz que se faz, não aos textos, mais aos contextos em que eles se 

inserem. 

 Quando o tom satírico está presente numa paródia, ele aponta sua crítica para o texto 

que está sendo parodiado. Nesse caso, “tom satírico” pode ser entendido como ironia cômica 

ou crítica feroz, mas sempre apontando para o texto parodiado. O que entendemos que 

acontece no presente corpus é que, à exceção de Bossa do paulista, o tom satírico não incide 

sobre os textos parodiados nem sobre os gêneros musicais “acidentalmente” presentes nas 

paródias, não são eles o alvo da crítica, mas sim os discursos que subjazem ao contexto em 

que esses textos parodiados se inserem. Por isso a necessidade de se incluir “satírica” à 

denominação de paródia: é a sátira que, como quer Hutcheon (1989), é extramural, é ela que 

tem sua fonte na sociedade, e cujo “objetivo aperfeiçoador [é] de ridicularizar os vícios e as 

loucuras da humanidade, tendo em visa sua correção”, enquanto a paródia é intramural, com 

normas estéticas, cuja “repetição é sempre de outro[s] texto[s] discursivo[s]” (HUTCHEON, 

1989, p. 61). Assim, por que não defini-las, em termos de gênero textual, como “sátira 

paródica”, como faz Hutcheon (1989)? Porque entendemos junto com Marcuschi (2002; 

2008) que 

gênero textual refere aos textos materializados [grifo nosso] em situações 

comunicativas recorrentes (...) e que apresentam padrões sociocomunicativos 

característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos 

e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas”. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 155)  
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Ou seja, quatro dos seis textos do corpus deste trabalho se materializam em paródias. 

Entretanto, não estamos com isso prevalecendo a forma à função na determinação 

interpretativa do gênero, estamos, antes, conjugando as duas funções dos textos – “repetição 

de formas/conteúdos de um texto para lhe emprestar um novo sentido” (KOCH et aliae 2012, 

p. 136) com efeito moralizante – e considerando que a sátira liga-se não a um texto, mas a um 

tecido social, cujos referentes são o mundo e a sociedade. Isso quer dizer que, em verdade, 

assumimos – para o caso do corpus deste trabalho – a definição de “paródias satíricas” para 

efeitos práticos, porque certamente também poderíamos defini-las como “sátiras paródicas”, 

pois entendemos que se encontram tanto a função imitadora da paródia quanto a função 

moralizante da sátira. O que queremos pontuar é que esses textos acontecem para além da 

mera diversão; eles têm um viés crítico e moralizante bastante presente.    

Voltando à questão do caráter ambivalente da paródia, uma vez que a sátira, como 

gênero carnavalizado, também deseja mudar, mas com um efeito moralizante, entendemos 

então que uma paródia satírica é duplamente ambivalente (por mais redundante que a 

expressão possa parecer), pois além do tom satírico apontado para o texto que uma paródia 

pode trazer, o desejo de mudar, criticando, é inerente à sátira.  

Entendemos, junto com Machado (2004; 2007), que a transgressão da paródia, para 

além da “simples” desconstrução de um texto, constitui-se na mistura de diferentes discursos, 

em cuja essência se encontra o desejo constante da ironia. Dessa mistura ou re-união, tem-se a 

modificação ou desvio das intenções iniciais do sujeito-comunicante dos discursos 

parodiados. No caso do corpus deste trabalho, não só os textos parodiados têm suas intenções 

modificadas, mas também os discursos que rejeitam as manifestações do funk e do rap como 

legítimas – no caso de Gaiola das cabeçudas, Gaiola das cabeçudas – aula nº2 e Rap do PM 

– são criticados e ironizados. Em alguns casos, como em Instapõa e Bossa do paulista49 é o 

discurso da bossa nova que é modificado e, no caso de Bossa do paulista, mais do que 

modificado ele é ironizado.     

 A responsabilidade do descodificador na interpretação – pontuada por Hutcheon 

(1989) – também perpassa a definição de Bakhtin (2013) de paródia: ela permite reconhecer 

explicitamente uma semelhança com aquilo que negam e suas palavras têm duplo sentido (são 

                                                      

49Já defendemos aqui que Bossa do Paulista é um pastiche, mas que incorpora em sua estrutura a paródia de 

Samba de uma nota só. Ademais, mesmo nos versos que constituem um pastiche, a fusão de vozes não é 

permitida, bem como não o é na paródia. Assim, não vimos prejuízo em incluir aqui as considerações sobre o 

texto.  
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ambivalentes, portanto) e, além disso, volta-se para o discurso do outro – o qual precisa ser 

reconhecido, correndo-se o risco da naturalização ao seu contexto, da qual falava Hutcheon. O 

caráter dialógico da paródia, tanto quanto da sátira, é bastante evidente. 

 Esse dialogismo, no entanto, não permite a fusão das vozes na paródia. Ao contrário, 

ele é caracterizado pela transgressão do texto parodiado, negando-o ao mesmo tempo em que 

se articula sobre ele e o reestrutura. (JOSEF, 1980. p. 59 apud FÁVERO, 2003. p. 53)50 

 Bakhtin (2002) chama “híbrido premeditado” ao resultado do papel que o dialogismo 

assume na paródia, espaço onde o discurso não apenas representa, mas também é 

representado, e estabelece-se o diálogo com o texto parodiado sem que, contudo, seja com ele 

confundida. Para o linguísta russo, as vozes na paródia são antagônicas, e, portanto, a voz da 

paródia deve se colocar de forma bem marcada e clara. (SANT’ANNA, 2007. p. 14)  

Baseando-se nas definições de Bakhtin (1928) e Tynianov (1919) acerca da paródia, 

Sant’Anna (2007) elabora alguns modelos de definição do gênero levando em consideração as 

noções de estilização e paráfrase, e acrescentando a de apropriação. Segundo Tynianov:  

 

a estilização está próxima da paródia (...). Mas, na paródia, [o plano da obra 

e o segundo plano parodiado] devem ser necessariamente discordantes, 

deslocados: a paródia de uma tragédia será uma comédia (...). Mas quando 

há estilização, não há mais discordância, e, sim, ao contrário, concordância 

dos dois planos [o plano da obra e o segundo plano estilizado] (...); quando a 

estilização tem uma motivação cômica ou é fortemente marcada, se converte 

em paródia. (TYNIANOV apud SANT’ANNA, 2007. p. 13-14)51 

 

 

  Para Bakhtin: 

   

[na paródia], como na estilização, o autor emprega a fala de um outro; mas, 

em oposição à estilização, se introduz naquela outra fala uma intenção que se 

opõe diretamente à original. A segunda voz, depois de se ter alojado na outra 

fala, entra em antagonismo com a voz original que a recebeu, forçando-a a 

servir a fins diretamente opostos. (BAKHTIN apud SANT’ANNA, 2007. p. 

14)  

 

 Podemos perceber que as definições de ambos os autores são bastante semelhantes, 

inclusive em relação ao foco de estudo deles: o texto literário. Sant’Anna (2007) procura 

                                                      

50 JOSEF, B. O espaço da paródia. In: Sobre a paródia. Rio de Janeiro, Tempo brasileiro. 1962, p. 53-71, 1980. 

 
51 TYNIANOV. La destruction. Change. Paris, n. 2, s. d 
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ampliar essas definições e aplicá-las fora da literatura, num universo semiológico mais amplo. 

Para tanto, lança mão dos conceitos de paráfrase, estilização (propostos por Tynianov e 

Bakhtin) e apropriação.  

 Antes, contudo, de começar a conceituar os termos, Sant’Anna (2007) menciona a 

questão do conhecimento de mundo e do conhecimento partilhado de que fala Koch (2007; 

2008) afirmando que os conceitos de paráfrase, paródia, estilização e apropriação são 

relativos ao leitor: “é preciso um repertório ou memória cultural e literária para decodificar os 

textos superpostos”. (SANT’ANNA, 2007, p. 26) 

  O autor adota, primeiramente, uma definição dicionarizada de paráfrase: “reafirmação, 

em palavras diferentes, do mesmo sentido de uma obra escrita”52, para depois avaliar que ela 

pouco faz evoluir a linguagem, sendo um discurso em repouso caracterizado pela 

continuidade. Dessa forma, coloca a paródia e a paráfrase como efeitos diametralmente 

opostos, uma vez que aquela, construindo a evolução de um discurso, é caracterizada por ser 

uma descontinuidade, avaliando-a como um discurso em progresso e mais maduro. 

 Para conceituar apropriação, Sant’Anna (2007) faz um breve histórico dessa 

concepção na vanguarda europeia dadaísta – e a manipulação dos objetos da sociedade 

industrial para a constituição de suas obras – e na pop art dos anos 60. Usando do artifício do 

deslocamento, a apropriação estabelece um corte com o cotidiano usando os próprios 

elementos que fazem parte dele. 

 Dessa forma, Sant’Anna (2007) define a apropriação como uma radicalização da 

paródia, se opõe à paráfrase e diverge da estilização, partindo de um material já produzido por 

outro, extornando-lhe o significado. 

Assim é que Sant’Anna (2007) faz uma nova proposição a respeito do estudo da 

paródia, levando em consideração a relevância de se estudar – ao lado dessa e da estilização – 

a paráfrase e a apropriação (chamados elementos de tensão), saindo daquela dicotomia 

simples, proposta por Tynianov (1919) e Bakhtin (1928), para ampliar o quadro de relações, 

uma vez que esses dois conceitos a serem desenvolvidos explicam melhor os conceitos de 

paródia e estilização. Dessa forma, o autor adentra deliberadamente num universo 

semiológico mais amplo, a fim de que sirvam os quatro conceitos não só à literatura, mas à 

moda, ao jazz, ao cinema etc., propondo três modelos teóricos. 

                                                      

52 BECKSON, Karl & Ganz, Arthur. Literary Terms: A Dictionary. New York, Farrar-Strauss and Giroux, 1965. 
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O primeiro desses modelos adota a estilização como ponto de partida para a paráfrase 

e para a paródia, conferindo a ela uma escala de negatividade (a qual levaria à paródia) e de 

positividade (a qual levaria à paráfrase). Convém salientar que Sant’Anna (2007) deixa claro 

que não há qualquer juízo de valor ou ético nos termos “negativo” e “positivo” e que eles 

servem tão somente para indicar uma aproximação “menor” ou “maior” em relação ao texto a 

ser estilizado ou parodiado. Eis um esquema bastante didático usado para ilustrar esse 

modelo: 

 

 

Texto original 

 

 

 

 

paráfrase...........................................................................paródia 

 pró                               estilização                                   contra 

 

Pelo esquema apresentado, podemos perceber uma gradação entre a paráfrase e a 

paródia: se a estilização está mais próxima do texto original, temos uma paráfrase; se está 

mais afastada, temos uma paródia. Nesse modelo, a estilização determinaria a definição do 

texto como mais próximo da paráfrase ou mais próximo da paródia, enquanto Bakhtin 

considera a estilização como uma retomada do texto original, e a paródia como uma 

contestação do texto original.  

O segundo modelo, que seria um avanço do primeiro, se baseia na noção de desvio e 

assume a estilização como um desvio tolerável, a paráfrase como um desvio mínimo e a 

paródia como desvio total. Eis um esquema desse modelo: 

 

Paráfrase <-------------------------> Estilização <-------------------------> Paródia 

 

O terceiro e último modelo insere um novo termo, o de apropriação, e ainda leva em 

consideração a noção de alteração: segundo esse modelo, a paráfrase seria o grau mínimo de 

alteração de um texto, enquanto a estilização seria o grau tolerável de alteração de um texto – 

o que coloca ambos os termos em um conjunto de similaridade; por sua vez, a paródia seria a 
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inversão do significado e a apropriação o paroxismo da paródia – o que coloca os termos em 

um conjunto de diferenças. O modelo divide os quatro termos em dois conjuntos: 

 

 

 

 

  

 Sem complexificar a questão da hibridização de gêneros textuais, considerando 

paródia, inclusive, como um efeito estilístico e não um gênero, Sant’Anna alerta para o fato de 

que “o crítico e o estudante devem estar preparados para encontrar textos de difícil e ambígua 

classificação” (SANT’ANNA, 2007, p. 61). O autor considera que a identificação, ou 

intertextualidade, entre texto parodiado e paródia pode acontecer nos três níveis definidos por 

Shipley53: verbal, formal ou temática. Na paródia verbal, haveria a alteração de uma ou outra 

palavra no texto. É o que Koch (2009; 2012), junto com Grésillon e Maingueneau (1984), 

chama de “détournement: produção de um enunciado que possui marcas linguísticas de uma 

enunciação proverbial, mas que não pertence ao estoque dos provérbios reconhecidos” 

(GRÉSILLON & MAINGUENEAU, 1984. p. 114). A autora, contudo, amplia esse “conceito 

às diversas formas de intertextualidade nas quais ocorre algum tipo de alteração – ou 

adulteração – de um texto-fonte” (KOCH, 2012. p. 46), ou seja, amplia esse conceito às 

formas de intertextualidade implícita. Voltaremos mais adiante às alterações ou adulterações 

no âmbito dos textos aqui analisados.  

Antes, é mister apresentar as considerações que Maingueneau (1997) faz acerca da 

imitação como um dos fenômenos da heterogeneidade dos discursos; essas considerações se 

fazem necessárias uma vez que – sem desconsiderar que, funcionalmente, o corpus deste 

trabalho são sátiras – em relação à sua natureza formal e estrutural, são também paródias e/ou 

pastiches.   

 Maingueneau (1984; 1997) inclui, nos fenômenos de heterogeneidade mostrada, a 

imitação de um gênero discursivo, a qual pode assumir dois valores opostos: a captação – em 

que a imitação reflete a estrutura explorada – e a subversão – em que a imitação desqualifica a 

estrutura explorada no próprio processo de imitação. Aqui, retomamos o conceito de 

détournement postulado por Grésillon & Maingueneau (1984), em que a captação visa a dar 

                                                      

53 SHIPLEY, Josephe T. Dictionary of World Literature. New Jersey, Littlefield, Adans & Co., 1972. 

paráfrase 

 

 

estilização 

paródia 

 

 

apropriação 



83 

 

autoridade a um enunciado e a subversão, destruir a autoridade do provérbio em nome de 

interesses das mais diversas ordens (KOCH, 2009; 2012). Tanto a captação quanto a 

subversão são détournement do tipo militante, e Koch (2009) localiza os enunciados 

paródicos nos casos de subversão. A partir daqui, vamos adotar o termo détournement não 

para o gênero provérbio (como o fazem Grésillon & Maingueneau [1984]), mas para o gênero 

letra de música (que é o gênero parodiado/pastichado54 no corpus deste trabalho), 

considerando também o seu gênero musical.  

 Grésillon & Maingueneau (1984) ensinam que tanto a captação quanto a subversão 

podem acontecer em dois níveis: no primeiro nível, no caso do corpus deste trabalho, há 

détournement das condições do gênero letra de música e de seu gênero musical, que envolvem 

as características formais do gênero textual e musical e seus traços pragmáticos. O resultado 

desse détournement será um pastiche do gênero letra de música (e do seu respectivo gênero 

musical, como acontece em Bossa do paulista e Fumaça, café e cigarro), em que as 

condições de emprego podem ser tanto captadas quanto subvertidas. Quando há captação, o 

produtor da letra de música/pastiche inscreve seu enunciado dentro desses gêneros textuais e 

do gênero musical/estilo; quando há subversão, o produtor viola as condições de emprego 

esperadas – ainda que satisfazendo suas condições formais – construindo enunciados 

absurdos. 

 No segundo nível, há détournement de uma letra de música já existente, cujo resultado 

é uma paródia (Aula nº1, Aula nº2 [de Gaiola das cabeçudas]; Rap do PM e Instapoã) , em 

que o produtor da letra de música/paródia modifica a estrutura semântica original, fazendo 

variá-la semanticamente de diversas formas.     

 Trazendo esses conceitos e teorizações para o corpus deste trabalho, em todo ele 

encontramos détournement do tipo militante, sendo que:  

a) Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº 2 são détournement 

militantes do tipo captação nível 2, pois incidem sobre textos particulares (diversas 

letras de funks e funks proibidões), absorvendo, portanto, as coerções do gênero ao 

qual os textos pertencem. Não as consideramos uma subversão, porque – numa 

primeira leitura – elas não vão desqualificar o funk, mas ao contrário, elevam-no, uma 

vez que a crítica não incide sobre eles, mas sobre os discursos que o negam como 

                                                      

54 O termo pastichado pode ser encontrado em diversas obras sobre crítica literária, como Sobre a crítica 

literária brasileira no último meio século, de Leda Tenório da Motta; Mario de Andrade e a estética do 

inacabado, de Roniere Menezes; Os sinos da agonia, romance da pós-modernidade, de Autran Dourado, 

dentre outros. 
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movimento cultural legítimo. Se, como quer Sant’Anna (2007), a paródia é sempre 

considerada como um discurso in-desejável, e se como querem aqueles que contestam 

o valor cultural do funk, ele é, por isso mesmo, indesejável, seria incoerente 

afirmarmos – a partir dessas constatações – a elevação do funk, ainda que ele esteja 

sendo parodiado? Ora, o discurso in-desejável (a paródia) de um discurso indesejável 

(de um funk), tornaria este último desejável?; 

b) Rap do PM também é do tipo captação nível 2, pois incide sobre textos particulares 

(diversas letras de funks, funks proibidões; sobre Fora de ordem, de Caetano Veloso; e 

sobre a música Rebolation, do grupo de axé Parangolé), absorvendo as coerções do 

gênero ao qual os textos pertencem, mas não desqualifica o rap. Em verdade, Rap do 

PM reforça o discurso e a ideologia do rap como movimento. Esse reforço acontece de 

maneira irônica, pois dá-se voz ao PM – opressor –  que por sua vez, reafirma sua 

violência e práticas opressoras; 

c) Bossa do paulista é do tipo subversão nível 1 e nível 2. Subversão nível 1 porque há 

violações das condições de emprego esperadas por uma bossa-nova (mesmo sendo 

respeitadas as suas condições formais), levando à construção de um enunciado 

absurdo: um paulista cantando, numa bossa, a cidade de São Paulo (não 

necessariamente suas “belezas”, como era de se esperar numa bossa-nova); é, pois, em 

sua maioria um pastiche. Subversão nível 2 porque subverte também Samba de uma 

nota só, dos bossa-novistas Tom Jobim e Newton Mendonça; sendo também uma 

paródia. 

d) Instapoã é do tipo subversão nível 2, porque há distorção de uma música já existente, 

qual seja, Tarde em Itapoã, de Toquinho e Vinicius de Moraes, com modificação da 

estrutura semântica original com valores argumentativos. 

e) por fim, Fumaça, café e cigarro é do tipo captação nível 1, pois acompanha tanto a 

ideologia quanto a estrutura das letras de música do gênero musical reggae, 

constituindo-se pastiche do gênero letra de música/gênero musical reggae. Há, no 

entanto, subversão no emprego das condições esperadas num reggae, pois, de maneira 

irônica, faz-se uma crítica social ainda que o sujeito-enunciador aparente estar feliz. 

 

Dessa forma, posto que a paródia seja amplamente aceita como um caso de subversão 

(KOCH, 2009; KOCH, BENTES & CAVALCANTE; 2012; JOSEF, 1970 apud BARROS; 

FÁVERO, 2003; BAKHTIN, 2013; SANT’ANNA, 2007; HUTCHEON, 1989), entendemos 
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que quatro dos textos que compõem o corpus deste trabalho, a saber, Gaiola das cabeçudas, 

Gaiola das cabeçudas – aula nº 2 e Rap do PM, são casos “especiais” de captação, e não 

subversão. Entretanto, a subversão está presente na constituição desses textos, mas volta-se 

não para a autoridade dos textos parodiados – funks¸ funks proibidões e rap –, mas para um 

discurso que rejeita essas manifestações musicais como movimentos culturais legítimos.          

 Voltando à ampliação do conceito de détournement proposta por Koch (2012) às 

diversas formas de intertextualidade implícita, temos que nos casos em que há captação ou 

subversão de nível 2, ou seja, quando acontece alteração ou adulteração no significante do 

enunciado original, destacamos dois fatores de retextualização (MARCUSCHI): a 

substituição de palavras e/ou de fonemas e o acréscimo. 

 É assim que no verso Catedrático, “bora” discutir Foucault (Gaiola das cabeçudas – 

aula nº 2), em que a retextualização/captação de nível 2 do verso Ô, simpático, para de 

formar caô (Simpático, de Mr. Catra) há a substituição de simpático por catedrático, fazendo-

se alusão à cadeira de professor que ocupava Foucault no Collége de France; e há ainda a 

substituição da gíria caô – que significa “mentira” – por Foucault, filósofo e professor 

catedrático do Collége de France. 

 Nos versos Penso, logo existo / Penso, logo existo / Penso, logo existo / Descartes 

quem disse isso (Gaiola das cabeçudas), temos o acréscimo da autoria à máxima de René 

Descartes. 

 Em Eis aqui essa cidade onde o trânsito dá nó / Outros carros vão entrar e só vai 

ficar pior (Bossa do Paulista), há a substituição não só das palavras, mas de diversos fonemas 

também dos versos Eis aqui este sambinha feito numa nota só / 

Outras notas vão entrar, mas a base é uma só (Samba de uma nota só, de Tom Jobim e 

Newton Mendonça). 

 Nas seções destinadas à análise do corpus voltaremos a fazer considerações a respeito 

do fenômeno da intertextualidade implícita. 

 

 

4.3.4 Letra de música 

 

 

 A paródia, como gênero que tem por características repetir formas e conteúdos de um 

texto para emprestar-lhe um novo sentido, pode – no processo mesmo de imitação – alterar o 
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gênero ao qual pertence o intertexto (KOCH et aliae 2012). Quando isso não acontece, sua 

arquitextualidade é mantida e o texto parodiado assume a mesma forma do intertexto. No caso 

das paródias satíricas que compõem o corpus deste trabalho – Aula nº1, Aula nº2, Rap do PM 

e Instapoã – todas assumiram as formas dos respectivos intertextos atingindo não alguns 

enunciados ou trechos mais longos, mas o intertexto completo. Como as paródias satíricas 

aqui analisadas imitam/repetem letras de canções/músicas conhecidas, elas apresentam, da 

mesma forma, os gêneros textuais canção e letra de música. 

 Por motivos diversos, o pastiche satírico Fumaça, café e cigarro e o pastiche-paródia 

satírico Bossa do paulista também mantêm a arquitextualidade do intertexto. Isso porque a 

permanência do pastiche dentro do gênero ao qual pertence o texto pastichado é característica 

constitutiva para a definição de pastiche como gênero.  

 Abordaremos primeiramente do gênero canção para depois abordarmos o gênero letra 

de música, fazendo considerações importantes sobre a questão do suporte textual. 

 O gênero canção é um gênero híbrido, de natureza intersemiótica, resultado da 

conjugação de uma materialidade verbal e uma materialidade musical (rítmica e melódica), 

que são indissociáveis. Sua natureza sintética e compacta e seu pouco apego a rigores 

estruturais das leis composicionais e dos sistemas de notação fazem da canção um gênero 

mais fluido, dinâmico e mais vinculado a um percurso melódico de base (COSTA, 2010). 

Além disso, o gênero canção se nutre das marcas que cada cancioneiro incorpora ao esquema 

de base sugerido pelo compositor. 

 Contudo, apesar de seu caráter artístico, a canção também se manifesta de maneira 

discursiva na sociedade. Composto por elementos musicais e por um enunciado (ou seja, pelo 

gênero textual letra de música), esse gênero híbrido tem um forte potencial de servir para um 

engajamento político-social. A apropriação desse gênero permitiu nos anos de chumbo da 

Ditadura Militar no Brasil a manifestação do descontentamento com o então cenário atual 

político e social por parte dos artistas brasileiros, além de ser veículo de denúncia das 

barbáries que aconteciam nos porões da Ditadura. 

 Mesmo tendo sofrido uma mudança quanto ao número de versos (que eram entre sete 

e vinte) e estrofes que deveria ter e quanto aos temas costumeiramente tratados, o gênero 

canção ainda se carateriza por ser uma declamação de um discurso musicalizado, que junta – 

como já pontuamos – a materialidade formal e a materialidade musical. (RAMIRES & 

OLIVEIRA, 2010) 
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 Costa (2010) distingue três níveis de materialidade da canção: a materialidade formal, 

a materialidade linguística e a materialidade enunciativa ou pragmática. 

 A materialidade formal é subdividida em cinco momentos: o da produção, em que a 

canção pode: 

1. [ter] produzidos apenas oralmente texto e melodia; 

2. ter a escrita prévia ou simultânea à produção oral da melodia; 

3. ter realização gráfica simultânea tanto da letra quanto da melodia; 

4. ter realização escrita da letra posterior à produção (oral ou gráfica) da 

melodia; 

5. (...) demandar recursos tecnológicos adicionais para ser produzida: o 

instrumento musical e, dependendo do gênero, o amplificador de som 

(COSTA, 2010, p. 25); 

    

o da veiculação, em que a canção é executada oralmente com ou sem elementos de recursos 

tecnológicos como CD e/ou amplificadores;  o da recepção, que se dá pela audição e pela 

multidimensionalidade dos sinais percebidos; o do registro, nesse caso a canção pode ser 

registrada através de discos, partituras, folhetos etc., ainda que o registro escrito não reflita 

sua realidade de maneira satisfatória; e o da reprodução, feita através da declamação do 

canto. 

 Na materialidade linguística, predominam as palavras mais usadas quotidianamente; 

há maior liberdade quanto às regras normativas da sintaxe; permitem-se repetições e quebras 

de frases, palavras, sílabas, sons, obedecendo-se apenas às exigências do curso melódico e 

rítmico; veiculam-se diferentes variações dialetais; dá-se pouca atenção à coerência do texto e 

os sentidos que faltarem podem ser preenchidos pela melodia; joga-se com os movimentos de 

prolongamento das vogais, oscilações da tessitura da melodia, repetição de seqüências 

melódicas (temas), segmentação consonantal, etc., como forma de representar as disposições 

internas do compositor. (COSTA, 2010, p. 27) 

 Por fim, a materialidade enunciativa ou pragmática, constrói uma cena dialógica 

centrada na interação entre um eu e um tu constituídos no interior das letras; essa 

materialidade é produto de uma comunidade discursiva pouco definida que tem identidade 

dividida entre a poesia e a música; exige a habilidade do canto e o conhecimento da melodia; 

é extremamente permissiva a relações com outras linguagens: dramatúrgica, cênica, 

cinematográfica, plásticas, coreográfica, etc. Essa “permissividade” da materialidade 

enunciativa com outras linguagens é observada pela forma de veiculação talvez mais profícua 

de uma canção: o videoclipe. De fato, as paródias e os pastiches-paródicos satíricos analisados 
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neste trabalho foram todos veiculados por videoclipes, primeiro na televisão, no programa 

Comédia MTV e depois por canais de compartilhamento de vídeo como o YouTube. 

 Sobre esse suporte das canções/letras de música resultante do processo paródico, 

teceremos observações mais adiante. Contudo, faz-se necessário diferenciar os gêneros 

canção e letra de música, para que não se considere os dois como a mesma coisa. 

 As três materialidades do gênero canção nos mostram que, por mais subjetivo que 

possa ser, o gênero se estende para fora do mundo, da inspiração, da técnica e da alma do 

compositor. Além disso, os processos de produção, veiculação, recepção e registro 

evidenciam a importância do componente letra; da mesma forma, sua “permissividade” com 

relação a outras linguagens nos leva, como já pontuamos, ao gênero textual videoclipe.  

 Conquanto seja incontestável haver na canção uma dimensão escrita evidente (mas 

que não é necessária) que se situa no momento da produção e do registro, o gênero letra de 

música (a referida dimensão escrita) não se confunde com o gênero canção. 

 A canção se define como uma pequena peça cujo principal meio de execução pode 

ser55 o canto que, por sua vez, pode ou não vir56 acompanhado de instrumento; para que seja 

executada, é preciso que se componha uma melodia para a canção. 

 Já o gênero letra de música, certamente ligada à linguagem instrumental, se estrutura 

em estrofes com versos, possui métrica, rima, sonoridade, ritmo, enfim, é feita para ser 

cantada57. Por isso não se pode pensá-la desagregada da linguagem musical, para que ela não 

seja confundida com o poema. Camargos (2009) diz que “embora haja poemas musicados, 

trata-se de dois gêneros textuais que se diferem desde suas composições”. 

 A letra de música é marcada pelo lirismo que nela predomina: o eu-lírico expressa 

suas emoções, suas experiências e vida, sua interpretação e crítica de vida. A liberdade quanto 

às regras normativas, como já observado por Costa (2010), também pode ser expressiva, além 

do uso de figuras de linguagem, repetições e quebras de frases, palavras, sílabas.  

 

Enquanto gênero de expressão oral, a letra de música é constituída de 

fórmulas, estereótipos e padrões necessários para tornar o texto memorizável 

e cantável. O sentido do texto depende basicamente do ritmo, da entonação, 

da intensidade, da plurivocidade, dos movimentos de descendência e 

ascendência, dos timbres, ao lado da melodia e do acompanhamento musical. 

(CAMARGOS, 2009) 

                                                      

55 Claramente que se não há uma letra para a canção, a execução dela será apenas instrumental. Esse tipo de 

execução, entretanto, pode acontecer ainda que haja uma letra para a canção: são as chamadas versões 

instrumentais. 
56 “Pode ser” porque há canções apenas instrumentais. 
57 Muito embora uma letra possa ser declamada. 
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Quanto à forma do gênero, ela vai variar de acordo com o movimento musical ao qual 

pertence a canção. Entretanto, entendemos que os gêneros musicais filiados aos seus 

respectivos movimentos podem ser subdivididos, resultando em subgêneros do gênero 

musical maior. Assim, há no gênero funk a vertente funk mellody – com letras “mais suaves” 

ou “menos agressivas” (mas não “menos sensuais”) que, por exemplo, a vertente funk 

proibidão – com letras que exploram de maneira explícita temas como violência, crime e 

sexualidade. 

Quanto às funções, para além do prazer estético e do estímulo à dança, as letras podem 

ter uma função informativa, atuando ora como formadora de conhecimento crítico, ora como 

veículo de denúncia, ora como os dois. Segundo Camargos (2009), a função do gênero letra é 

definida pela sua inserção cultural e histórica; assim, uma letra de música pode ter função 

ritualística, religiosa, propagadora de uma cultura, didática, agregadora de tribos sociais, 

veículo de construção de identidade cultural. 

Costa (2010), citando Maingueneau (1995)58 observa que os gêneros encontram-se 

relacionados intimamente com os domínios enunciativos que uma prática discursiva implica. 

“Não se tem, por um lado, um texto (inscrito sob determinado gênero) e, por outro, o lugar e o 

momento de sua enunciação, mas o ‘modo de emprego’ é uma dimensão completa do 

discurso” (COSTA, 2010, p. 66-67). Dessa forma, uma letra de música cantada por um(a) 

funkeiro(a) num baile funk na favela acompanhado pelas pick-ups do DJ diferencia-se de sua 

paródia veiculada por um comediante, num programa de humor, amalgamada a um 

videoclipe. Da mesma maneira, uma bossa nova cantada por um intérprete do estilo numa 

apresentação numa casa de shows diferencia-se sobremaneira de sua paródia veiculada pelo 

mesmo comediante, no mesmo programa de humor, também amalgamada a um videoclipe. 

Conforme já pontuamos, o suporte da letra de música pode se dar através de encartes 

de discos, CD’s, catálogos ou, no presente caso, via site de internet. Todas as letras das 

paródias/pastiches satíricos que compõem o corpus deste trabalho foram materializadas em 

sites59 de internet voltados para música. 

 Costa (2010) ainda entende que o suporte material que veicula a obra é também 

contexto da obra e, portanto, constitutivo do sentido desta. Da mesma forma, Marcuschi 

                                                      

58 MAINGUENEAU, Dominique. O contexto da obra literária: enunciação, escritor, sociedade. Martins 

Fontes, 1995. 
59 Entendemos, junto com Marcuschi (2008), que site é um suporte. 
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(2002; 2008) afirma que o suporte do texto não é neutro e o gênero não fica indiferente a ele. 

O suporte é imprescindível para que o gênero circule na sociedade e, apesar de não determiná-

lo, ele deve ter alguma influência na natureza do gênero suportado. (MARCUSCHI, 2008, p. 

174)  

Assim a questão do suporte do gênero textual é especialmente importante no caso das 

letras das paródias/pastiches satíricos aqui analisadas, uma vez que elas não foram fixadas nos 

suportes em que normalmente são veiculadas. Em vez disso, num primeiro momento elas 

foram materializadas como legendas nos videoclipes das paródias/pastiches satíricos; num 

segundo momento, talvez por causa da grande repercussão dos videoclipes, as letras foram 

fixadas em sites de letra de música, tornando possível seu acesso. 

Marcuschi (2008, p. 174) define o suporte textual como um “locus físico ou virtual 

com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero 

materializado como texto [grifo nosso]”. No caso do site, sua realidade é virtual e seu 

formato é específico, funcionando inclusive como suporte de outros suportes, como é o caso 

do provedor Terra (em que estão livros, revistas etc.), fonte de pesquisa das 

paródias/pastiches satíricos aqui analisadas. Além disso, seu caráter de fixar e mostrar o texto 

foi aspecto fundamental para o acesso às letras das paródias satíricas e dos pastiches satíricos 

que, do contrário, só poderiam ser acessadas por meio dos videoclipes. 

Ao indagar sobre o papel do suporte na relação com os gêneros, Marcuschi (2008) 

observa que aquele é imprescindível para a circulação destes. Em relação às nossas letras das 

paródias satíricas, o suporte site se torna ainda mais imprescindível, pois, conforme já 

pontuamos, essas letras não foram fixadas em encartes de discos ou CD’s – suportes 

esperados. 

Não nos parece errôneo, então, considerar que, nesse caso, o site – ainda que Marcuschi 

(2008) o defina como um suporte convencional – seja considerado como um suporte 

incidental, definido como meio casual que emerge em situações especiais, mas não é 

convencional. Entendemos que o site não é, em si mesmo, um suporte incidental – pois ele 

também tem a função de portar ou fixar textos – mas, levando-se em consideração os suportes 

convencionais de uma letra de música, o site opera como um suporte ocasional desse gênero 

textual. 
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4.3.5 Videoclipe 

Marcuschi (2002) aponta que a tecnologia favorece o surgimento de gêneros textuais 

inovadores, mas que não são absolutamente novos, como é o caso do videoclipe, que 

apresenta similaridade com o gênero textual peça teatral, que lhe pré-existe mas que se realiza 

com características próprias.   

Em termos gerais, uma peça teatral é constituída de diálogos entre personagens e 

destina-se a ser encenada, e não apenas lida. Nessas encenações, os atores devem respeitar 

um roteiro, feito por um dramaturgo. Por sua vez, o diretor tem o papel de fazer o roteiro ser 

cumprido nos mínimos detalhes. Por exemplo, na encenação do roteiro do videoclipe, pode-se 

proceder à interrupção desta, caso ocorra algum erro, imprevisto, acidente, o que não é 

possível numa peça teatral sem que se prejudique a cena. Além disso, no videoclipe, conforme 

se configura como um gênero “novo”, podemos observar uma maior integração entre os 

vários tipos de semioses: signos verbais (a canção/letra de música), sons (materialidade 

musical), imagens e formas em movimento, passíveis de serem editadas, refeitas, compiladas 

aleatoriamente, o que obviamente não é possível numa peça teatral.  

Dizemos “novo” porque, já nos anos 60, essa forma de pensar música e imagem foi 

popularizada (mas não inventada) pelos Beatles para facilitar a divulgação de seus trabalhos, 

já que eles não estavam conseguindo atender a demanda por shows. Bandas como Pink Floyd 

também fizeram o mesmo na época, por exemplo, com o clipe Another brick in the wall, em 

que se recortaram tanto a música quanto as imagens do filme de seu contexto original (no 

caso, o filme The Wall de 1982), apresentando-os como obra independente. (CONTER & 

SILVA, 2006). 

Mozdzenski, em sua tese de doutoramento Ethos e Pathos em videoclipes femininos 

(2012), localiza em 1894 um dos momentos mais significativos para o surgimento do gênero 

videoclipe, quando Edward B. Marks e Joe Stern, editores de partituras musicais, contrataram 

o eletricista George Thomas para, junto a alguns artistas, divulgarem a sua canção The little 

lost child. Para tanto, Thomas utilizou uma “lanterna mágica”60, projetando diferentes 

imagens estáticas em uma tela, simultaneamente às performances ao vivo dos artistas.  

                                                      

60 “A ‘lanterna mágica’ era uma espécie rudimentar de projeção de imagens, criada no século XVII por 

Athanasius Kirchner. Baseando-se no processo inverso da câmara escura, a lanterna mágica é composta por 

uma caixa cilíndrica iluminada à vela, que projeta as imagens desenhadas em uma lâmina de vidro” 

(MOZDZENSKI, 2012, p. 32). 
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Para Conter & Silva (2006, p. 56), no entanto, o precursor do videoclipe é Fantasia de 

Walt Disney: produzido em 1940, “o filme apresenta uma série de imagens que 

complementam a informação musical das peças escolhidas”. 

Marshall & Stilwell (2000 apud MOZDZENSKI, 2012)61 chamam a atenção para a 

influência que os musicais clássicos hollywoodianos exerceram (e ainda exercem) sobre 

atuais videoclipes. No caso dos videoclipes das paródias e dos pastiches satíricos aqui 

analisados, essa influência pode ser constatada através das alusões às coreografias nos vídeos 

com foco na performance do artista. Além disso, a aproximação que se faz entre videoclipe e 

os musicais hollywoodianos consiste no fato de este último apresentar músicas cantadas pelos 

personagens, inseridas ao longo da própria narrativa, sendo muitas vezes também 

performatizadas com uma dança. 

 

Ademais, por serem herdeiros do teatro musical, os filmes musicais se 

apropriaram de um tipo particular de ‘linguagem cênica’: os artistas 

apresentam seus números de canto e dança como se houvesse uma plateia ao 

vivo, muitas vezes olhando diretamente para a câmera e tornando o 

espectador do filme essa aparente audiência presencial. (MOZDZENSKI, 

2012, p. 40) 

 

Segundo Durá-Grimalt (1988, p. 16 apud MOZDZENSKI, 2012), o primeiro 

videoclipe da história foi produzido por Bruce Gowers, diretor de televisão em 1975, como 

uma estratégia de marketing para a comercialização dos produtos ligados à banda britânica 

Queen, o clipe: Bohemian Rhapsody. Também com interesses e objetivos comerciais, em 

1981 foi criada nos Estados Unidos a rede de televisão MTV (Music Television), que 

inaugurou uma nova maneira de se consumirem vídeos musicais, exibidos durante 24 horas 

por dia.  

Entendemos, contudo, que os videoclipes das paródias e dos pastiches satíricos aqui 

analisados não têm obviamente uma intenção de promover uma banda ou um artista. 

Entretanto também não parece a nós que o objetivo de cada videoclipe seja tão somente o 

entretenimento e a diversão. Dessa forma não podemos preterir uma categorização/definição 

do gênero videoclipe, pois acreditamos que seus elementos composicionais reforçam o caráter 

crítico objetivado pelo sujeito-comunicante-Marcelo Adnet.  

                                                      

61 MARSHALL, B.; STILWELL, R. Introduction. In: MARSHALL, B.; STILWELL, R. (Eds.). Musicals: 

Hollywood and beyond. Portland, Intellect Books. p. 1-4, 2000. 
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Para essa definição das características do gênero videoclipe, adotaremos a proposta de 

Mozdzenski que, partindo da tripartição clássica de Firth (1988 apud MOZDZENSKI, 2012) 

em videoclipes de performance, narrativos e conceituais, adota como critério categorizador 

fundamental a saliência dos atributos que se sobressaem na organização composicional, no 

estilo, no conteúdo temático e na sua dinâmica. Dessa proposta, três categorizações para 

videoclipes fora identificadas.  

Os videoclipes que apresentam saliência na performatividade, evidenciam a 

capacidade técnica do artista como músico/musicista profissional, como vocalista e/ou como 

dançarino(a). Dessa configuração, concebem-se dois tipos de videoclipe: os que possuem 

efeitos de autenticidade e os que não possuem esse efeito. 

 
No primeiro caso, encontram-se aqueles clipes que consistem em registros 

ao vivo de uma apresentação da cantora ou da banda, podendo ser incluídas 

imagens adicionais do backstage. As artistas são retratadas em seu ‘ambiente 

natural’ sobre os palcos, dando ao espectador a sensação de estar assistindo a 

um show ao vivo e tendo acesso privilegiado aos bastidores, aos ensaios, às 

gravações em estúdio e ao dia a dia da cantora/banda ‘na estrada’. Para 

provocar ou acentuar esse efeito de autenticidade, é comum empregar 

recursos técnicos variados, tais como filmagem em preto e branco, imagens 

granuladas, uso de câmeras ‘tremidas’ imprimindo ‘espontaneidade’ ao 

registro, aparente desleixo na montagem final das imagens conferindo-lhes 

‘naturalidade’, etc. 

 

Já no caso dos vídeos sem efeito de autenticidade, a performance da cantora 

ou da banda é explicitamente realizada para a produção do clipe. Sem 

qualquer pretensão de parecer um registro ‘natural’, a produção do 

videoclipe utiliza uma série de estratégias típicas dessa configuração: a 

artista olha diretamente para câmera, normalmente dublando a canção para 

as lentes/o espectador; a cantora se junta a dançarinos fazendo coreografias 

em sets (físicos ou virtuais) especialmente desenhados e construídos para o 

clipe ou em locações externas reservadas para o mesmo fim; o encadeamento 

sequencial das cenas (i.e., a montagem do vídeo) nem sempre segue uma 

ordem ‘lógica’, sendo mais importante mostrar a artista em diferentes 

cenários com diferentes looks; etc. (MOZDZENSKI, 2012, p. 58-59) 

 

Com exceção de Rap do PM62, os demais videoclipes das paródias e dos pastiches 

satíricos aqui analisados apresentam saliência na performatividade do segundo tipo (sem 

efeitos de autenticidade). Construí-los dessa forma é uma estratégia retórica que confere aos 

“artistas” (ou seja, nossos sujeitos-enunciadores) talento e habilidades especiais, dotando-os 

de uma credibilidade profissional como músico/musicista, cantor(a), dançarino(a) e, portanto, 

                                                      

62 A rigor, Rap do PM apresenta saliência na performatividade tanto com efeitos de autenticidade como sem 

efeitos de autenticidade. No capítulo destinado à análise dessa paródia satírica, voltaremos a essa questão. 
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como uma estrela com legitimidade para aparecer à frente de um clipe e entreter o espectador. 

Ou seja, essa configuração dá efeitos de verdade ao enunciado, dá credibilidade e um “ar” 

legítimo à crítica feita, mas de uma forma irônica.  

Certamente o efeito não seria o mesmo se a crítica fosse tecida pelo próprio sujeito-

comunicante-Marcelo Adnet sem todo o travestimento, o aparato e a paródia nos videoclipes, 

por exemplo, numa entrevista a um programa de televisão.  

A construção do videoclipe – e do próprio processo de construção da paródia e do 

pastiche satírico – ao se inventarem personagens, ou melhor, ao se construírem sujeitos-

enunciadores, nomeando-os; ao se nomear a banda, o grupo; ao se proceder a uma 

identificação, no videoclipe, da produtora/ do disco; enfim, todos os processos de 

referenciação63 que pretendem fazer com que esses sujeitos-enunciadores “existam de 

verdade”, legitima as críticas, ironizando discursos.  

Imaginando uma interação entre os sujeitos-comunicantes responsáveis pela letra e 

pela encenação no videoclipe de Gaiola das Cabeçudas, por exemplo, poderíamos pensar na 

seguinte fala (bastante improvável decerto): “Queremos criticar o discurso que reclama por 

um funk mais intelectualizado, mas nossa identidade social não nos legitima para tal. Vamos 

então assumir uma identidade discursiva como um sujeito-enunciador-funkeira, que falará por 

nós, já que uma funkeira sim tem legitimidade para fazer um funk, para fazer essa crítica. 

Além disso, para “parecer de verdade”, inventamos um nome e um grupo ao qual ela 

pertenceria, nos vestimos igual às funkeiras (tudo precisa ser para legitimar a crítica) e, por 

que não, empregamos nas letras de nossas paródias satíricas os mesmos desvios linguísticos 

tão presentes em várias letras de funk”.  

Com essa fala improvável, queremos demonstrar como toda essa mise en scène ou 

mise en ridicule, como quer Machado (2001), podem se dar única e exclusivamente para 

legitimar as críticas que se fazem, e não promover de fato um artista ou um grupo (a não ser a 

promoção do próprio sujeito-comunicante-Marcelo Adnet, mas isso não nos parece pertinente 

para os fins deste trabalho). É interessante notar que essa legitimação via nomeação do artista, 

do álbum, da música é feita sob o modo de organização descritivo, pois – como demonstra 

Charaudeau (2012) – o componente nomeação constitui uma das bases da identidade civil. 

Provando a identidade, prova-se a existência da pessoa. 

 

                                                      

63 Esses processos só não são observados em Gaiola das cabeçudas e Instapoã. 
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Figura 2. Still do clipe Fumaça, café e cigarro 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Still do clipe Aula nº2 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Still do clipe Rap do PM 

Figura 5. Still do clipe Bossa do Paulista 
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Já os videoclipes que apresentam saliência na ficcionalidade são aqueles que narram 

uma história. No caso de Bossa do paulista, Fumaça, café e cigarro, Rap do PM e Instapoã – 

conjugada à performatividade do sujeito-enunciador de cada paródia/pastiche satírico – a 

narrativa visual corresponde à “visualização literal” das letras das canções, pois se busca, 

mais uma vez, legitimar uma letra que pretende, através dos processos de referenciação e 

recategorização: construir e reforçar uma imagem de São Paulo como uma cidade caótica (no 

caso de Bossa do paulista e Fumaça, café e cigarro); criticar as ações abusivas da PM (no 

caso de Rap do PM); e ironizar, também criticando, o comportamento dos usuários da rede de 

compartilhamento instagram (no caso de Instapoã). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Still de Rap do PM 

 

Figura 6. Still de Bossa do Paulista 

Figura 7. Still de Fumaça, café e cigarro 
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Figura 9. Still de Instapoã 

 

 Na figura 5, enquanto a narrativa oral conta um acidente, a narrativa visual mostra um 

carro capotado de cabeça pra baixo; na figura 6, enquanto a narrativa textual elenca quatro 

elementos que podem resumir a cidade de São Paulo (Café, cigarro, estresse, dinheiro), as 

imagens inseridas acima da cabeça do sujeito-enunciador-Jah estressado ilustram essa 

narrativa64; na figura 7, enquanto na narrativa textual o sujeito-enunciador-PM Ratão diz que 

vai abrir o porta-malas, a narrativa visual mostra-o e a seu colega (também policial militar) 

abrindo o porta-malas de um carro; por fim, na figura 9 há um sujeito-enunciador que se 

diverte numa fonte e tem fotos suas sendo tiradas, enquanto a narrativa textual diz Na fonte 

tomando banho65. 

Também entendemos que Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº2 

apresentam, em alguns momentos de ambos os videoclipes, saliência na ficcionalidade 

também. Esses momentos constituem-se de tomadas em que os eu-enuncidores estão, por 

exemplo, lendo livros sobre o autor citado ou de inserções de foto e/ou imagem dos 

intelectuais referenciados, como vemos abaixo: 

                                                      

64A qualidade do vídeo é ruim, consequentemente não conseguimos visualizar, no still, as imagens inseridas 

acima do sujeito-enunciador. Entretanto, essas imagens são, da esquerda para a direita: o rosto de um homem 

gritando (representando o estresse), um maço de dinheiro, uma xícara de café e um cigarro. 
65 O videoclipe é o único dos seis analisados que não tem legenda. 

Figura 10. Still de Aula nº1 
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 Por fim, os clipes que apresentam saliência na artisticidade constituem-se por produtos 

culturais que buscam despertar nos espectadores uma sensação estética de que estão assistindo 

a uma obra artística (nenhum dos videoclipes das paródias e dos pastiches satíricos aqui 

analisados constitui-se com essa saliência). 

Como forma de visualizar esquematicamente de que maneira essas três configurações 

podem operar concretamente em videoclipes, Mozdzenski (2012) apresenta um diagrama que 

deixa perceber e situar casos em que uma das configurações ocorre em sua forma mais pura 

ou quando há uma interseção entre duas ou as três configurações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

(A) Videoclipes com saliência na performatividade 

           (B) Videoclipes com saliência na ficcionalidade 

           (C) Videoclipes com saliência na artisticidade 

 

 

Figura 11. Still de Aula nº2 Figura 12. Still de Aula nº2 
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Mediante essa representação gráfica, fica claro perceber e situar os casos em 

que uma das configurações (performativa, ficcional ou artística) ocorre em 

sua forma mais ‘pura’ (áreas nas cores amarelo, rosa e azul-claro, 

respectivamente) ou quando há uma interseção entre duas configurações 

(isto é, quando o clipe veicula elementos comuns a duas categorias, tal como 

representado pelas áreas nas cores vermelho, verde e azul-escuro) ou ainda 

se o vídeo apresenta uma hibridização de todas essas possibilidades (área 

central na cor preta). (MOZDZENSKI, 2012, p. 74) 

 

Assim, entendemos Aula nº1 e Aula nº2 (de Gaiola das cabeçudas) como videoclipes 

que apresentam predominantemente saliência na performatividade dos sujeito-enunciadores, 

mas também com alguma ênfase na ficcionalidade, localizando-se, portanto, na área vermelha 

do diagrama. Da mesma forma, Bossa do paulista, Fumaça, café e cigarro, Rap do PM e 

Instapoã também localizam-se na área vermelha, mas apresentam, sem predominância de 

saliência, foco na ficcionalidade e na performatividade. 

Nas seções de análises veremos de que modo a configuração do videoclipe reforça o 

caráter satírico, paródico e pastístico dos textos que compõem o corpus deste trabalho.  

 

 

4.4 GÊNEROS MUSICAIS 

 

4.4.1 Funk 

 

No dia 1º de setembro de 2009, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o 

projeto de lei que estabelecia o funk carioca como patrimônio cultural do estado. Mais de 

quarenta anos depois dos “Bailes da pesada” realizados no Canecão – Zona Sul do Rio de 

Janeiro – o funk carioca ganha status de legítima manifestação cultural: pelo menos no papel. 

 

INDICAÇÃO N.º , DE 2012 

(Da Comissão de Educação e Cultura) 

 

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Cultura, o 

registro do funk do Rio de Janeiro como patrimônio cultural imaterial 

brasileiro.  

 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Cultura:  

 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 ampliou o 

conceito de cultura nacional, ao considerar patrimônio cultural brasileiro os 
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bens de natureza imaterial portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da nossa sociedade;  

 

Considerando que, para regulamentar o disposto na Carta Magna, o 

Poder Público adotou o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que 

“Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 

patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial e dá outras providências”;  

 

Considerando que o Registro criado pelo referido decreto é 

instrumento que permite o reconhecimento oficial de determinado bem como 

patrimônio imaterial, instituindo o compromisso do Estado em documentar, 

salvaguardar e produzir conhecimento sobre esse bem;  

 

(...) 

 

Vimos sugerir a este Ministério a instauração do processo de registro 

de inclusão do funk do Rio de Janeiro como patrimônio cultural imaterial 

brasileiro.  

 

A presente sugestão teve origem no Projeto de Lei nº 4.124, de 2008, 

de autoria do nobre Deputado Chico Alencar, apreciado recentemente pela 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. (...) 

 

Cabe-nos destacar da argumentação oferecida pelo Deputado Chico 

Alencar na justificação do seu Projeto os seguintes trechos:  

 

“No contexto musical do Rio de Janeiro, as origens do movimento 

funk remontam ao início dos anos 70, com os ‘Bailes da Pesada’ no Canecão 

(espaço cultural na Zona Sul), organizados pelo discotecário Ademir Lemos 

e pelo locutor de rádio Big Boy, cujo programa na Rádio Mundial fazia 

grande sucesso entre os jovens. Mas o movimento mais intelectualizado da 

Música Popular Brasileira – a MPB – expulsou os bailes do Canecão para 

clubes nos subúrbios, para onde se deslocaram multidões de dançarinos. 

Pesquisadores noticiam que os ‘Bailes da Pesada’ reuniam seguidores fiéis 

de todos os cantos da cidade, chegando abrigar 5 mil dançarinos em uma 

única noite’66. Só em 1975 a atenção da imprensa voltou-se para o funk, 

alcunhando o fenômeno dos bailes de subúrbio, até então despercebido do 

grande público, como movimento ‘Black Rio’. Em plena ditadura militar, 

houve quem tentasse politizar o movimento, essencialmente cultural, 

introduzindo a militância negra nos bailes e tentando interpretá-los como 

forma de conscientização da cultura negra pela juventude, que constituía a 

maioria dos freqüentadores. Na visão mais engajada, o funk deixava de ser 

mera diversão e se tornava instrumento de superação do racismo e da 

aculturação.  

Hoje, em nosso País, o chamado movimento funk constitui-se em 

uma atividade de lazer e cultura popular das mais importantes, reunindo 

mais de 1 milhão de jovens todos os fins de semana, apenas na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Entre cantores (MC’s), grupos de 

dançarinos e DJ’s cariocas renomados, estima-se haver atualmente mais de 

                                                      

66 ESSINGER, SILVIO. Batidão: Uma história do funk. Editora Record, Rio de Janeiro, RJ. 2005 
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1.000 em atividade, conhecidos no País e alguns deles, até no exterior. O 

antropólogo Hermano Vianna Jr. assim registrava o fato, em 1987:  

 

Em todos os fins de semana, no Grande Rio, são realizados cerca de 700 

bailes (...), onde se ouve música funk. Segundo seus próprios organizadores, 

um baile com 500 pessoas é considerado um fracasso. Cada uma dessas 

festas atrai, também em média, 1.000 dançarinos. Pelo menos uma centena 

de bailes reúne um público superior a 2.000 pessoas. Alguns deles costumam 

ter 6.000 a 10.000 dançarinos. Fazendo as contas, por baixo, é possível 

afirmar que 1 milhão de jovens cariocas freqüentam esses bailes todos os 

sábados e domingos. Um número por si só impressionante: nenhuma outra 

atividade de lazer reúne tantas pessoas, com tanta freqüência. (VIANNA JR., 

HERMANO, 1987, p.12) 

  

Historiadores da música ressaltam que, tal como aconteceu há 100 

anos com o maxixe e o samba – houve época em que, no Brasil, era proibido 

sambar! – e também com a capoeira, e mais recentemente, com o reggae e o 

hip hop, o funk enfrenta hoje toda ordem de preconceitos e tentativas de 

desmobilização por parte de segmentos da sociedade que discriminam 

manifestações culturais das classes menos abonadas, sobretudo as ligadas à 

cultura negra. Também a mídia nacional não raro aborda o funk de um modo 

preconceituoso, associando-o, em palavras ou imagens, à marginalidade, à 

violência, ao tráfico e ao consumo de drogas, sem nenhuma base consistente, 

a considerar os estudos que, sobretudo nas duas últimas décadas, têm se 

desenvolvido sobre o assunto nas melhores universidades do País. No nosso 

entendimento, tais problemas apontados – que hoje são reais e às vezes, até 

dramáticos - têm muito mais a ver com a ausência, por décadas, do Poder 

Público e dos serviços públicos onde mais deveriam se fazer presentes. Na 

verdade, tais problemas relacionam-se muito mais com a imensa 

desigualdade social que nos caracteriza enquanto nação, com a segregação 

social e o descaso estatal que historicamente vitima os nossos cidadãos mais 

pobres. Os jornais diários noticiam há mais de década a ação de grupos 

criminosos que tomam como reféns comunidades inteiras, principalmente 

nas grandes metrópoles, ocupando os espaços de comando e controle não só 

dos locais de lazer e cultura mas também de trabalho, de educação, de saúde, 

sem encontrarem efetiva ação do Poder Público que os coíba.  

(...)  

O que desejamos com esta Proposição, portanto, é (...) assegurar, 

sobretudo à população jovem de inúmeras cidades brasileiras, o seu direito, 

constitucionalmente previsto, de democraticamente produzir, desenvolver e 

usufruir de um bem cultural tão importante para sua vida, sua história e seu 

modo peculiar de inserção na sociedade contemporânea. Que contribua para 

que os artistas desse gênero musical sejam reconhecidos e protegidos contra 

qualquer tipo de discriminação e de desrespeito aos seus direitos 

profissionais. Com a proteção do Estado e a organização autônoma e livre 

dos próprios funkeiros será também possível garantir o respeito à diversidade 

dessa produção musical.  

Portanto, também pretendemos, com este Projeto, chamar às falas e às 

responsabilidades o Poder Público, em todas as suas esferas de atuação, a 

quem cabe não só cuidar e fomentar as manifestações culturais de interesse 

popular, como também fornecer aos cidadãos os meios e serviços essenciais 

para assegurar-lhes efetivamente o direito à esta fruição cultural. Vale dizer, 

garantindo-lhe, no mínimo, segurança, meios de transporte e condições 

ambientais e de saúde pública apropriadas para tanto (...)”.  
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Pelas razões expostas, esta Comissão de Educação e Cultura, dando 

suporte à meritória intenção do Deputado Chico Alencar, solicita a Vossa 

Excelência a adoção das providências cabíveis para que, no menor período 

de tempo possível, o funk do Rio de Janeiro seja registrado como patrimônio 

cultural imaterial brasileiro.67  

 

 

 Dentre as críticas direcionadas ao funk, destacam-se aquelas que relacionam o gênero 

musical a uma estética pobre, principalmente em relação às suas letras, que hiperssexualizam 

ou vulgarizam da mulher (ainda que seja ela seja a voz que canta na música), ou que fazem 

apologia à violência e às drogas. Para aqueles que rejeitam o gênero de alguma forma, o funk 

só é produzido e consumido porque a parcela da população que o faz é pobre e não teve 

acesso a um ensino de qualidade – ensino este que daria a essa população a oportunidade de 

apreciar um gênero esteticamente mais complexo. É o que podemos ver nos comentários 

deixados na página do YouTube para os vídeos “Gaiola das popozudas – My pussy é o poder 

(My pussy)”68 e “Top 10 Funk Mais Tocados do Momento 2013[DJ DEDÉ]”69. 

 

sinceramente, não acho que esse tipo de "cultura" colabore para uma nação 

sem pobreza, criminalidade, prostituição, etc... Países evoluídos [grifo 

nosso] (mais antigos) ... Encheram o Brasil como um grande prostíbulo 

criminoso  O "funk"..... É  retrato disso. (Comentário de internauta 

identificado como “expressofm”.) 

 

A maior imundícia moral [grifo nosso]que já apareceu, lixo cultural só 

serve para deturpar  a moral e tudo que é bom, juventude perdida e 

transviada estão nas mãos de satanás, mas existe uma solução { Ieshua ] 

salvador. (Comentário de internauta identificado como “Luiz Carlos 

Sebastião Carlos”.) 

 

Depois funkeiro não quer ser humilhado. Puta que pariu mano. Me deu até 

ânsia de vômito clicar nesse vídeo, tive que fechar o vídeo nos 0:06 do vídeo 

porque quase vomitei. Ai que nojo, ainda tem gente que gosta. QUE 

PORRA DE LETRA É ESSA? [grifo nosso] (Comentário de internauta 

identificado como “João P. Marinho”.)  

  

As pessoas criticam porque têm senso crítico, e sabem que isso não pode ser 

considerado música de verdade. E qualquer pessoa que já tenha estudado 

um pouco de música consegue fazer melhor, porque pra fazer esse lixo 

não é preciso estudo. Escrever corretamente também não é difícil não 

[grifo nosso], é só aprender a enriquecer seu cérebro ao invés de sua bunda. 

(Comentário de internauta identificado como “Guilherme Freitas”.) 

                                                      

67 Disponível em <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/991964.pdf>. Acesso em: 12 Maio 2014 
68 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=pXcZxiv_5Qs>. Acesso em 12 Maio 2014 
69 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=deUGVq4yxQE>. Acesso em 12 Maio 2014 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/991964.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pXcZxiv_5Qs
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Pior que a letra diz tudo, por mais pobre que a letra desta música seja (se 

é que podemos chamar de música) [grifo nosso], ela diz a verdade (...). 

(Comentário de internauta identificada como “LadyEsarhal”.) 
 

 

 Faremos agora um breve histórico do funk nos Estados Unidos e depois no Brasil para, 

então, voltarmos às considerações às posturas dos que criticam e rejeitam o funk fazendo um 

paralelo com a aceitação dos “funks eruditos” Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas 

– aula nº2. 

 Hermano Vianna (1987) localiza nos anos 30 e 40 o início do nascimento do funk, 

quando da migração da população negra dos Estados Unidos das fazendas do sul para os 

grandes centros urbanos do norte. O caráter transgressivo do funk (para usarmos o termo 

proposto por Machado ao falar de gêneros que amalgamam em si diferentes tipos de discursos 

que tinham um objetivo diferente daquele que vão assumir quando reunidos) institui-se, então, 

já na sua origem: primeiro quando o blues – ritmo rural – eletrifica-se produzindo o rhythim 

and blues (doravante R&B) e depois quando o R&B, música considerada profana, amalgama-

se (ainda para usarmos as palavras de Machado) com o gospel, música protestante negra, 

gerando o soul – importante na década de 60 para o movimento de direitos civis e 

conscientização dos negros norte-americanos. 

 Assim como aconteceu com o R&B, que foi sendo aos poucos abandonado por 

músicos negros conforme o ritmo vinha sendo assimilado por adolescentes brancos (Elvis 

Presley, por exemplo, a quem é conferido o título de “rei do rock”), o soul também passou a 

ser encarado por esses músicos apenas como um rótulo comercial, pois que já havia perdido 

muito de sua natureza revolucionária e contestatória.  

 Antes disso, porém, James Brown – um dos principais nomes no desenvolvimento do 

soul – acrescenta à sua rítmica 2:4 a base 1:3, associada à música dos brancos, adicionando 

ainda metais à melodia. James Brown inventara o funk ou funky.   

Em 1968, a gíria funky – que era usada por negros norte-americanos e designava “o 

odor do corpo durante as relações sexuais” – é ressignificada, deixando de ter um sentido 

pejorativo e passando a ser um símbolo do orgulho negro. 

 Na música, funk também significava incrementar a base musical acrescentando a ela 

frases musicais e repetidas (chamadas de riffs) ao som de uma pancada mais rápida. 

(MEDEIROS, 2006, p. 13). 
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Tudo pode ser funky: uma roupa, um bairro da cidade, o jeito de andar e uma 

maneira de tocar música, que ficou conhecida como funk. Se o soul já 

agradava aos ouvidos da “maioria” branca, o funk radicalizava suas 

propostas iniciais, empregando ritmos mais marcados (“pesados”) e arranjos 

mais agressivos.  (VIANNA, 1987, p. 46) 

 

 Mais uma vez na contramão da comercialização (em 1975 a banda Earth, Wind and 

Fire sintetiza um funk vendável abrindo espaço para o fenômeno “disco”) o funk reage, agora 

com uma nova técnica de composição musical: nos aparelhos de mixagem dos famosos 

“sound systems” jamaicanos, agora trazidos para o Bronx, a agulha do toca-disco era usada 

para arranhar os vinis em sentido anti-horário, servindo como um instrumento musical. O 

“scratch” (que significa “arranhão”, “arranhar”), como novo gênero musical, era feito em 

cima dos ritmos funk. Além disso, entregava-se “um microfone para que os dançarinos [de 

break] pudessem improvisar discursos acompanhando o ritmo da música (uma espécie de 

repente-elétrico que ficou conhecido como rap – os ‘repentistas’ são chamados de rappers ou 

MCs, isto é, ‘masters of cerimony’). (VIANNA, 1987, p. 46) 

 Na citação da fala do Deputado Chico Alencar, ao justificar o projeto de lei que 

pretendia alçar o funk a patrimônio cultural imaterial carioca, vimos o começo da história do 

funk no Rio de Janeiro. O gênero musical chegou aqui em 1970, e tinha como palco o 

Canecão, fechado desde 2010 e com previsão de reabertura para 201570. Os “Bailes da 

Pesada”, comandados pelos DJ’s Big Boy e Ademir Lemos, comandavam cerca de cinco mil 

dançarinos ao ritmo do soul-funk ou shaft, nomes pelos quais o funk também era conhecido.  

 Vendo a oportunidade de “intelectualizar” o espaço, a direção do Canecão decidiu por 

acabar com os bailes em benefício de um show de Roberto Carlos. Só então os bailes foram 

tomar lugar no subúrbio do Rio de Janeiro: desde o Ginásio do América, passando pelo 

Renascença Clube (atualmente palco de rodas de samba), chegando ao Cascadura Tênis 

Clube. 

 As primeiras festas black foram produzidas pelas equipes de som Black Power e Soul 

Grand Prix. Essa última desencadeou, por volta de 1975, uma nova fase do funk carioca 

apelidada de Black Rio pela imprensa carioca. Nos bailes promovidos pela equipe, a 

pretensão didática era imperativa: eles procuravam introduzir os jovens na cultura negra 

através de manifestações já conhecidas, como a música e o esporte: “foi o período dos cabelos 

                                                      

70 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/rio-de-janeiro-pode-ter-o-canecao-de-volta-em-

2015>. Acesso em 12 Maio 2014. 
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afro, dos sapatos conhecidos como pisantes (solas altas e multicoloridas), das calças de boca 

estreita, das danças à la James Brown, tudo mais ou menos vinculado à expressão ‘Black is 

Beautiful’” (VIANNA, 1987, p. 56). De lá pra cá, várias equipes de som foram formadas, 

dentre as quais se destaca a Furacão 2000, criada em 1977, vinda de Petrópolis e que vai 

dominar a cena do funk nos anos 80. 

 Em 1989, DJ Malboro começa um projeto de nacionalização do funk: depois de se 

classificar para a etapa internacional do concurso de DJ’s promovido pela Disco Mix Club, o 

DJ volta de Londres com materiais de dance, electro e black. Adicionadas letras em português 

aos ritmos importados, DJ Malboro lança o primeiro disco Funk Brasil, em 1989. 

 A valorização da identidade negra levou os jovens frequentadores dos bailes funk a 

criarem também uma identidade comportamental. Desde cortes de cabelo até grifes de roupas, 

várias segmentações visuais eram usadas para caracterizar esse ou aquele grupo dentro do 

movimento do funk. Fora dos domínios das comunidades, quando uma comunidade ainda não 

se apresentava na outra, em 1991 –à época do  lançamento do CD Funk Brasil 3 – uma 

confusão no Maracanãzinho ganhou repercussão na mídia. Um ano depois, a mesma mídia 

começou a especular a relação entre funkeiros e as facções Comando Vermelho e Terceiro 

Comando, à oportunidade do episódio denominado como “arrastão” – incidente ocorrido em 

outubro de 1992, quando gangues de facções rivais se encontraram e provocaram tumulto e 

pânico na praia do Arpoador. 

Imediatamente associado aos funkeiros, o episódio do “arrastão” iniciou uma série de 

debates sobre a associação entre os bailes funk e os episódios de violência da década de 90 

(SÁ, 2007). Vianna (1996) vê esse episódio como uma tentativa dos grupos de diferentes 

favelas de encenar na areia da praia o “teatro da violência” que inventaram nas pistas de 

dança dos bailes funk realizados semanalmente pelos bairros da cidade. 

 
Penso também que não foi a primeira vez que aquilo aconteceu no Arpoador, 

uma das praias preferidas por essas galeras. Algumas razões, que 

desconheço mas imagino que tenham sido políticas (já que o Rio vivia às 

vésperas de uma eleição municipal na qual Benedita da Silva era apontada 

como favorita), fizeram com que as imagens da “confusão” da praia 

repercutissem escandalosamente em todo o Brasil através de uma edição 

suspeita de vídeo exibida no Fantástico da TV Globo. (VIANNA, 1996, p.2) 
  

 Facina (2009) também argumenta no sentido de que os arrastões, aos quais chama de 

forma mais enfática de “criação midiática”, foram noticiados de forma tendenciosa como 

assaltos realizados por funkeiros quando, na verdade, se tratavam de embates entre as galeras 



106 

 

vindas de Vigário Geral, encenando os rituais já conhecidos nos bailes da cidade. Enfatizando 

o viés racista e classista do tratamento dispensando ao episódio, Facina (2009, p.4) afirma que 

 

fenômeno típico do Rio de Janeiro, as rivalidades das galeras de jovens 

brancos de classe média eram parte do cotidiano das praias da Zona Sul. O 

diferencial dos chamados arrastões era a cor da pele e a origem social dos 

jovens que se enfrentavam, alguns entoando gritos de guerra como “É o 

bonde do mal de Vigário Geral”.  

 

 Qualquer semelhança com a cobertura midiática dispensada ao fenômeno dos 

“rolezinhos” não será mera coincidência. A versão online da Folha de São Paulo trouxe, no 

dia 16 de dezembro de 2013, a seguinte manchete:  

 

Funk assusta shopping71. 

Dois dias antes, jovens da periferia de São Paulo se concentraram na frente do 

Shopping Internacional de Guarulhos entoando o funk “Deixa eu ir” de MC Daleste, e depois 

seguiram para dentro do shopping cantando em uníssono “Eita porra, que cheiro de 

maconha!”. Era o início do “rolezinho”, reunião de jovens da periferia marcado já há alguns 

dias via facebook e whatsapp; o rolezinho é descrito pelos próprios jovens como uma diversão 

para dar uma “tumultuada”, “uns beijos”, “conhecer novos amigos” e “tirar várias fotos”72.  

Bruno Cava, autor do site Quadrado dos loucos, no artigo “Rolezinho é ação 

afirmativa contra racismo”, é categórico ao chamar a atenção para a cor da pele e para o gosto 

musical dos integrantes do rolezinho, e a associação que se faz entre essas duas questões e o 

funk: 

O medo, o pânico, o horror acontece não porque sejam milhares de 

criminosos que, pela internet, se organizem para saquear o shopping. O 

medo, o pânico, o horror acontece porque são negros. Eles são presos porque 

são negros. (...) Não à toa os eventos sejam associados ao funk: música 

negra, da periferia e das favelas. Se fossem adolescentes brancos ouvindo, 

digamos, Los Hermanos, certamente não seriam presos, por mais exaltados e 

briguentos fossem, ainda que a polícia eventualmente fosse chamada. E 

dificilmente o fato seria noticiado como “arrastão”, tampouco ganharia 

tantos apelos histéricos na imprensa por sua repressão.73  

                                                      

71 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/143948-funk-assusta-shopping.shtml>. Acesso 

em 13 de mai. 2014 
72 Disponível em <http://noticias.r7.com/sao-paulo/para-delegado-do-deic-encontros-em-estacionamentos-de-

shoppings-parecem-querer-bagunca-11122013>. Acesso em 13 de mai. 2014 
73 Disponível em <http://www.quadradodosloucos.com.br/3994/rolezinho-e-acao-afirmativa-contra-racismo/>. 

Acesso em 13 de mai. 2014 
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Da mesma forma que os embates que aconteceram nas praias da Zona Sul do Rio 

foram confundidos com (ou taxados de) “arrastão”, da mesma forma que o episódio logo fora 

associado ao funk, e da mesma forma que o pânico só foi instaurado porque estavam 

envolvidos jovens negros envolvidos; assim também os episódios do “rolezinho” foram 

confundidos com (ou também taxados de) “arrastão” e foram imediatamente associados ao 

funk, ao perigo e ao mau gosto, também porque eram jovens negros da periferia, e não jovens 

brancos da classe média paulistana.  

Para Herschman (2000), o episódio do arrastão de 92 (que em sua opinião e na de 

Vianna, não fora o primeiro e nem parecia ter sido, de fato, um arrastão) entrou para o 

imaginário coletivo da história do funk e da vida social no Rio de Janeiro, que à época já 

contava em sua história com os episódios da Chacina da Candelária e de Vigário Geral. Em 

sua pesquisa sobre a imagem do funk veiculada pela imprensa, Herschman (2000) analisa os 

cadernos dos principais jornais do Rio e do país que passaram a dedicar espaços expressivos à 

temática do funk,  

 

surgindo em profusão matérias com títulos bastante sugestivos como 

‘Arrastões aterrorizam Zona Sul’, ‘Hordas na praia’, ‘Galeras do funk 

criaram pânico nas praias’, ‘Pânico no paraíso’, ‘Movimento funk leva a 

desesperança’, que incrementavam o clima de terror.” Essa forma bastante 

tendenciosa de se noticiar o episódio de outubro de 1992 foi fundamental 

para a demonização do funk, principalmente entre a elite carioca.  

 

A associação do gênero à criminalidade, à violência urbana e à dissolução moral ainda 

hoje é notória (como pudemos ver no comentário do internauta identificado como Luiz Carlos 

Sebastião Carlos, aqui mesmo). Por ter suas origens em uma juventude negra e pobre dos 

subúrbios cariocas (SÁ, 2007), o funk ainda é rejeitado por parte de um grupo que não é 

facilmente identificável, mas que tem suas falas reconhecidas sem grandes esforços, uma vez 

que essas falas se reproduzem em larga escala nos espaços democráticos como o da internet, 

em que o anonimato é garantido. Além disso, existe uma movimentação da mídia em associar 

a qualquer custo o funk ao tráfico de drogas e à violência. Entretanto, nenhuma dessas 

posturas, que estigmatizaram e ainda estigmatizam o gênero musical, não impediram que a 

indústria cultural se aproximasse do funk. 

 A popularização do funk, que também não acontece sem críticas por parte daqueles 

que são contra os modismos e os funks “higienizados” e prontos para o consumo de Anitta e 
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MCNaldo, e a ascensão do gênero no cenário cultural brasileiro dá-se também pela sua 

crescente visibilidade na internet. Aqueles que são contra o ritmo ou contra a sua 

popularização associam o funk à violência, às drogas e ao erotismo exagerado, como já vimos; 

também é impeditivo de aceitação o fato de o gênero musical ter nascido nas favelas e 

subúrbios de Rio de Janeiro, onde a maioria de sua população é negra e pobre. 

 Entretanto, pelos comentários observados nos vídeos de Gaiola das cabeçudas e 

Gaiola das cabeçudas – aula nº2 – em que letras de funks de sucesso são parodiadas, 

configurando-se como uma espécie de “aula” (como o próprio nome da segunda paródia traz), 

em que são referenciados mais de quarenta nomes de intelectuais. Essa associação entre o 

funk e a Academia parece ser fator determinante para a aceitação do gênero e para sua 

apreciação. 

 Entendemos, contudo, que o sujeito-comunicante-Marcelo Adnet, mais do que 

parodiar as letras de funk, nesse movimento de torná-lo mais aceito, mais “palatável”, faz na 

verdade uma crítica mordaz a essa condição de aceitação do gênero. O sujeito-comunicante-

Marcelo Adnet dialoga com o discurso elitizante (ou elitizado) de que o funk só poderia ser 

considerado “música de verdade” se estivesse amalgamado com a “verdadeira cultura”. Esse 

caráter interdiscursivo moralizante sobreposto à ironia foi determinante para entendermos que 

Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº2 são mais do que simples paródias 

que se destinam ao entretenimento: elas são, na verdade, paródias satíricas, pois dialogam 

com os referidos discursos, criticando-os.   

 

4.4.2 Rap 

 

 O caráter contestador e combativo do rap em relação à violência e à repressão policial 

está na raiz desse gênero musical que, junto do break e do grafite, compõe a tríade74 do 

movimento hip hop. Dessa forma, para delinearmos o contexto no qual o rap se insere, 

precisamos investigar brevemente a história do movimento no qual ele surgiu. De começo, 

pontuamos junto com o sociólogo e antropólogo José Carlos Gomes da Silva (1999) que para 

os jovens engajados no movimento hip hop importa mais a fusão desses elementos como arte 

engajada do que exclusivamente como proposta estética. 

                                                      

74 Segundo Tella (1999), hodiernamente as pessoas que estão envolvidas no movimento hip hop entendem que o 

rap se “divide” em outras duas manifestações artísticas: os MC’s e o DJ’s. Dessa forma, não teríamos três 

elementos formadores da cultura hip hop, mas sim quatro. 
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 O hip hop nasce como uma manifestação cultural que objetivava promover a 

conscientização política. No subúrbio norte-americano do Bronx, o DJ Afrika Bambaataa – 

criador do termo hip-hop, que significa, literalmente, movimentar os quadris e saltar – 

percebeu que a dança que embalava o ano de 1968 era um veículo pacífico e legítimo de 

manifestação contra a exclusão daqueles que viviam nos guetos. 

 Para o jornalista, escritor e pesquisador Oswaldo Faustino, o hip hop é uma tomada de 

consciência por parte de jovens negros e periféricos que veem a chance de transformarem 

suas próprias vidas através das manifestações artísticas do movimento hip hop, “promovendo 

estudos e eventos, produzindo arte, interferindo na linguagem e na metodologia educacional, 

reivindicando políticas públicas e propondo resistência, independência, autenticidade, 

atitude”.75  

 Martins (2013, p. 265) define o hip hop como uma manifestação sócio-histórica-

cultural porque consegue traduzir nas suas diferentes expressões artísticas o sentimento de 

injustiça das populações que são marginalizadas e excluídas do reconhecimento dos princípios 

de igualdade. Para a pesquisadora (ibidem), o hip hop procura “num exercício permanente de 

metalinguagem, negociar entre as experiências de marginalização, opressão, escassez, estigma 

social, preconceito étnico, etc.” 

 Entretanto, o hip hop como movimento social surge, nos Estados Unidos, apenas a 

partir do fim da década de 80. Antes disso, a denominada primeira geração, comandada pelo 

DJ Afrika Bambaataa na década de 70, visava à diminuição das brigas entre gangues nos 

bairros pobres de Nova York e à reivindicação de ações públicas por parte do Estado para a 

melhoria de vida dos negros que moravam no gueto. Nesse contexto, cabiam também as 

denúncias contra a violência policial.  

Assim, o caráter assumidamente político do hip hop se estabelece quando se adotam 

nas letras de rap as ideias pregadas por líderes negros como Martin Luther King e Malcom X 

(ROCHA, DOMENICH & CASSEANO, 2001). É essa linha do “rap consciente” que segue o 

grupo de maior destaque no cenário do rap brasileiro, os Racionais MC’s. 

 Elaine Nunes de Andrade (1996, p.18) define o hip hop como  

 
movimento social que engloba certa forma de organização política, cultural e 

social do jovem negro [que é] conduzido por uma ideologia (ou pelo menos 

por certos parâmetros ideológicos) de autovalorização da juventude de 

ascendência negra, por meio da recusa consciente de certos estigmas 

                                                      

75 No prefácio do livro Hip hop – a periferia grita. 
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(violência, marginalidade) associados a essa juventude, imersa em uma 

situação de exclusão econômica e social.  

 

 

 Rosana Martins (2013, p. 261) também destaca o caráter racial que tem o movimento 

hip hop promovido por jovens pobres, principalmente pelos jovens negros. 

 

 [A cultura hip hop] atua no sentido de dar visibilidade à população negra, no 

sentido da constituição da identidade e no crescimento da autoestima do 

negro-descendente, uma percepção de si mesmo menos estigmatizada. 

Assim, ao trazer à tona a problemática da desigualdade racial, [os jovens 

negros] propõem trabalhos de combate efetivo ao racismo e à baixa 

autoestima dos negros da periferia.  

 

 Ao contrário do que o fenômeno do rap deixa parecer, o hip hop chega ao Brasil por 

meio do break dance – ou apenas break, também idealizado pelo DJ Afrika Bambaataa como 

transformador da realidade social dos guetos de Nova York. Contudo, não se pode contestar a 

importância do rap como veículo mais profícuo de divulgação e conscientização da realidade 

periférica. É nele que vamos nos deter a partir de agora. 

 Para o antropólogo Marco Aurélio Paz Tella (2000 apud ROCHA et aliae, 2001, 

p.31)76, o rap é um instrumento de contestação da realidade que produz uma leitura crítica 

sobre ela. O estudioso localiza na apropriação do passado da população negra e na denúncia 

de problemas sociais as referências para a juventude negra: “tais referências questionam o 

imaginário social de nossa sociedade” (ROCHA et aliae, 2001, p. 32). Assim, rivalidade entre 

gangues, chacinas, violência policial, racismo, pobreza e segregação social são temas 

recorrentes na poética rapper. 

 Tella (1999) ainda destaca a importância das letras do rap como veículo de denúncias 

das dificuldades enfrentadas pelos jovens negros da periferia, principalmente a violência 

policial, o tráfico de drogas e o desemprego. Para Thaíde (apud ROCHA et aliae, 2001, p. 

33), o rap “tem o poder de reunir a massa, mas educando, informando. É coisa séria”. 

 Segundo Azevedo & Silva (1999, p. 75), foi pelas letras de rap – que significa rhythim 

and poetry – que “os desajustados, favelados, ladrões, meninos de rua, detentos, ex-detentos, 

                                                      

76 TELLA, Marco Aurélio Paz. Atitude, arte, cultura e auto conhecimento: o rap como voz da periferia. 

2000. 229p. 2000. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais)–Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo. 
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toda uma legião de deserdados da cidade mais rica ao sul do Equador, deixaram de aparecer 

apenas como vítimas”.  

 Para Martins (2013, p. 274), o rap é signo  

 
de uma situação social ao exprimir por meio de letras e artistas (seja através 

da fala, na performance, seja através da vestimenta – signos de identidade 

assumida), relatos que fazem conexão no âmbito do contexto cultural em que 

circula. 

 

 Idealizador, em 1988, do Movimento Hip-Hop Organizado – ou apenas MH2O –, o 

produtor musical Milton Sales entende a música como uma arma que tem o poder de mover o 

sistema no qual todo o movimento hip hop está inserido, elucidando-o:  

 

o que me motivou a criar o MH2O foi a possibilidade de fazer uma revolução 

cultural no país. A idéia principal foi fazer do MH2O um movimento político 

através da música (...). Eu trouxe essa proposta política para o rap (apud 

ROCHA et aliae, 2001. p. 52). 

 

  Dois anos77 após a idealização do MH2O, surgiu a ONG Instituto da Mulher Negra 

Geledés e um ano mais tarde o Projeto Rappers Geledés. Ambas as entidades têm como 

objetivo denunciar as desigualdades e conscientizar a população negra sobre as diferentes 

formas de exclusão social. 

  Apontado, junto com DJ Hum, como um dos precursores do rap no Brasil (ROCHA et 

aliae, 2001), Thaíde difundia a cultura, até então78 nova, do hip hop nos bailes de rap – espaço 

onde se afirmavam as identidades dos jovens negros da periferia. 

 Apesar da importância fundamental que Thaíde e DJ Hum tiveram na disseminação da 

ideologia hip hop, são os Racionais MC’s os responsáveis pelo destaque e reconhecimento do 

gênero rap para além do espaço da periferia, com o lançamento do CD Sobrevivendo no 

inferno, de 1997. 

 O grupo composto por Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e Kl Jay, segue, como já 

anteriormente sublinhado, a linha “rap consciente”, também seguida pelo rapper brasiliense 

Gog. A ideologia dessa linha baseia-se nas ideias e atitudes de líderes negros como Martin 

                                                      

77 Aqui há uma inconsistência em relação às datas. Em Hip hop – a periferia grita (2001), tem-se 1990 como o 

ano da fundação do Instituto da Mulher Negra Geledés. Entretanto, no próprio portal da ONG, a criação data 

de 30 de abril de 1988. Como o livro de 2001 foi adotado como referência em toda a explanação sobre o hip 

hop, optamos por manter a data nele determinada.  
78 Início dos anos 80. 
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Luther King e Malcom X, e não raro a elas faz-se alusão nas letras. Gog, sobre o papel social 

e consciente do rap, afirma:  

 

temos um compromisso não somente com a música, mas também com a 

questão social, inclusive a de não incentivar em público o uso de qualquer 

droga, seja ela a pinga ou a maconha. Uma vez em cima do palco, você é um 

líder e pode influenciar muita gente. (ROCHA et aliae, 2001. p. 38) 

 

Para o rapper, glorificar a violência é algo inadmissível. Essa ideologia tornou-se 

bastante clara e difundida, muito graças ao MH2O, com reuniões em que se discutiam 

questões sociais e políticas e buscavam-se alternativas para a condição social do negro, nos 

mesmos espaços em que se promoviam cursos de DJ e onde se davam orientações sexuais: 

são as chamadas posses79.      

 Se a conscientização dos jovens negros da periferia e a construção de suas identidades 

são as temáticas mais recorrentes, a denúncia de violências policiais sofridas por esses 

mesmos jovens também encontra seu lugar nas letras do chamado “rap consciente” e do 

chamado “gangsta rap”. Não raro, casos de embate com a polícia são narrados de forma 

bastante clara em letras que revelam a opressão e violência constantemente sofridas por 

moradores das periferias. 

 É difícil encontrar rappers que não tenham uma história de violência policial para 

contar. Um dos fundadores da posse Atitude Negra, mais tarde denominada Aliança Negra, 

Franilson de Jesus Batista conta que um dia, ao voltar da casa da mãe com a filha recém-

nascida nos braços, foi parado numa blitz por um policial que apontou uma arma para a 

cabeça de sua filha. 

 Entretanto, o medo da polícia não é “privilégio” apenas dos rappers. Todos que 

participam do movimento hip hop de alguma forma e estão nesse contexto inseridos temem de 

alguma forma uma ação policial mais violenta. Em entrevista às autoras de Hip Hop – a 

periferia grita (2001, p. 113), o jovem Paulo Afonso Cotas Barnabé, de apenas 10 anos de 

idade, participante do projeto idealizado pela equipe Jabaquara Breakers na Escola Estadual 

Padre Anacleto (em Santana do Parnaíba – Grande São Paulo), afirma que a estética não é a 

única motivação para não pichar: “(...) além de que alguém pode se enfezar e atirar na gente”.  

                                                      

79 Segundo o sociólogo José Carlos Gomes da Silva (1996 apud ROCHA et aliae, 2001, p. 56), as posses são 

“associações locais de grupos de jovens rappers que têm como objetivo reelaborar a realidade conflitiva das 

ruas nos termos da cultura e do lazer”.  
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 Com todo esse medo e revolta destilados nas mais diferentes letras de rap pelos 

rappers no Brasil – famosos ou não; por ser um movimento produzido pela periferia para a 

periferia; por falar de uma realidade (nem tão) distante dos grandes centro urbanos de classe 

média; por ter a  

sua produção voltada para a realidade da periferia, descrevendo seu 

cotidiano, falando para e por seus moradores, já que o rap aparece como 

porta-voz dessa periferia, com um discurso em que a violência é presença 

constante (GUIMARÃES, 1999. p. 41); 

 

enfim, por ser um discurso notadamente de minoria e que, portanto, não encontra lugar no 

monopólio dos “modismos comportamentais” produzidos pelas indústrias fonográfica, o rap é 

tão rejeitado como movimento cultural quanto o funk. 

 Para o rapper MV Bill, “a mídia não quer saber de música que fala da realidade dura, 

de problemas como racismo e pobreza. Eles só querem a parte da diversão.”80 

 De fato, a relação tensa rap x mídia já foi mais declarada: de um lado, a mídia 

ignorava sem cerimônia o movimento, e só se referia a ele para associá-lo a seu caráter 

violento; do outro, mesmo depois da redenção da mídia ao movimento hip hop, destacando os 

rappers como “sociólogos da periferia”, esses preferiram continuar à margem da mídia por 

considerá-la aliada do sistema que eles combatiam (ROCHA et aliae, 2001. p. 91). Entretanto, 

esse posicionamento em relação à mídia não é consensual entre os próprios rappers: Mano 

Brown, do Racionais MC’s, ainda hoje se recusa a dar entrevistas para grandes veículos de 

imprensa; já o rapper Emicida é constantemente visto em programas da Rede Globo e não 

raro dá entrevistas para jornais de grande circulação como o Globo81 e o Estado de São 

Paulo82. Nesta última entrevista, criticou o rap de temática social: “A rapaziada já está de saco 

cheio. É um discurso que não dá.” 

 O fato é que hoje o rap se tornou interessante para uma mídia que sempre está à 

procura de novidade. Entretanto, sobre a supracitada entrevista do rapper Emicida ao Estado 

de São Paulo, o pedagogo e hip hopper Adriano Bueno pondera que essa aceitação do rap 

pela mídia é aparente e visa a outros interesses: 

                                                      

80 Entrevista disponível em: 

<http://amaivos.uol.com.br/amaivos09/noticia/noticia.asp?cod_noticia=9296&cod_canal=34> Acesso em 22 

Abril 2014 
81 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/vou-enfrentar-racismo-ate-morrer-diz-rapper-

emicida-10720896> Acesso em 23 de abr. 2014. 
82 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,rapper-emicida-se-sente-parte-da-tradicao-do-

samba,529772,0.htm> Acesso em 23 de abr. 2014. 
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A elite brasileira aceita "tolerar" o rap, assim como fez com o funk, pois já 

percebeu que é um "mal que veio pra ficar...". Na visão deles, o rap é 

até divertidinho, desde que seja inofensível ao sistema, não apontando suas 

contradições, o que geraria descontentamento social e conscientização do 

povo, proporcionando mudanças perigosas. No país da desigualdade social, 

o rap que interessa é o rap "bem educado", dentro do controle da elite e 

aceitando "jogar o jogo" do mainstream83. 

  

Ou seja, o “rap consciente” ainda é desinteressante para a grande mídia.  

 Consonante com pensamento de Adriano Bueno está o rapper Gog, que em dezembro 

de 2013 recusou um convite da Rede Globo para cantar no palco da Esplanada dos 

Ministérios e um evento produzido em parceria com a FIFA. Em sua rede social facebook, 

Gog escreveu:  

"Não aceito o convite, não negocio com vocês, não me procurem mais, 

esqueçam o meu nome. Ah, vocês patrocinam o apartheid brasileiro. Bando 

de racistas! Tirem o nome de Nelson Mandela dos noticiários sujos de 

vocês!" 

 

Dias antes, o rapper Eduardo, ex- Facção Central, também recusara participar do 

programa de Jô Soares à oportunidade do lançamento de seu livro “A guerra não declarada na 

visão de um favelado”. 

 Nesse ponto, já nos é bastante claro que desde o início, e ainda hoje mantida por um 

grupo de rappers, a postura de “anti-sistema” do movimento hip hop é afirmada. Com críticas 

à ordem social, à história oficial e à alienação produzida pela mídia que, na opinião destes, 

reforça e mantém essa ordem social e a história oficial, as letras de rap não raro denunciam 

essa posição contra da mídia: 

 

Ignorados pela mídia sempre a piada 

Na música nacional passa em branco não é nada 

Apenas é considerada música de ladrão 

Diversão de menores, artistas sem expressão. (Artistas ou não? 

Facção Central, 1995). 

 

 Essa exclusão por parte da sociedade e da mídia – expressas, como vimos, também nas 

letras de rap – essas e outras experiências de vida dos rappers são objetos de reflexão, crítica 

e denúncia e, por isso mesmo, ajudam na valorização e na construção de uma identidade deles 

e de jovens negros periféricos. A dimensão pessoal do rap possibilita o desenvolvimento e a 

                                                      

83 Disponível em: <http://blogdoelemento.blogspot.com.br/2010/04/emicida-midia-e-o-rap.html> Acesso em 23 

Abril 2014. 
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legitimação de uma crônica cotidiana num espaço do qual poder público e mídia se afastaram 

(SILVA, 1999, p. 31). 

 Segundo Martins (2012; 2013), com a sua metalinguagem, o rap é simbólico e, mais 

do que contextualizar a nossa contemporaneidade, ele possibilita ao sujeito passar de uma 

posição subalterna e questionar, a partir da tomada de uma consciência coletiva, concepções 

de mundo dominantes e universais, agora já na ótica de um sujeito protagonista. Ou seja, o 

rap permite a esse sujeito subjetivar-se autonomamente, conquistando o espaço de enunciação 

e da representação de si mesmo. Essa “exigência de autoria” aparece também no nível da 

criatividade, pontuado por Silva (1999). O antropólogo também destaca o caráter pessoal e 

intransferível das experiências vividas pelos rappers como matéria-prima para a composição 

musical. Por essa razão, ainda que os raps tenham tido alcance na mídia e feito sucesso, os 

rappers assumem uma atitude de recusa em cantar o rap alheio, porque – na visão deles – isso 

significaria incapacidade de elaborar uma mensagem pessoal. 

 Essa reivindicação para si da voz na enunciação no rap – que é, na verdade, uma luta 

pelo controle da narrativa – é social e implica o protesto contra todas as condições de vida 

precária, violência e apartheid social a que estão sujeitas essas vozes.  

 

Quando ouvimos o rap notamos como característica principal ser 

instrumento de identidade e autoafirmação num meio cada vez mais hostil. 

Os rappers frequentemente chamam a atenção para si e usam essa forma 

musical para afirmar sua própria identidade. (MARTINS, 2013, p. 274)  

  

Por essas razões acima expostas e, principalmente, por ser o rap uma mediação entre a 

realidade de jovens negros periféricos e o mundo, torna-se extremamente expressiva e satírica 

a mudança de voz na enunciação de um sujeito oprimido constantemente pela violência 

policial para a voz justamente do opressor, como veremos na análise da paródia satírica Rap 

do PM. 

Na letra da paródia satírica Rap do PM, podemos entender que o discurso passa da voz 

dos representantes dessa manifestação musical: jovens de ascendência negra que se recusam a 

aceitar estigmas como violência e marginalidade a eles associados, e que agem sobre essa 

realidade para transformá-la, em outras palavras, passa da voz do oprimido para a voz daquele 

que muitas vezes é denunciado nas letras quando se fala da violência policial; em outras 

palavras, para a voz do opressor, desconstruindo ironicamente as matrizes do próprio rap.  

Assim é que no início de Rap do PM, o sujeito-enunciador-PM-Ratão diz “Vai ser pior 

se eu achar, hein?” – fazendo alusão a uma fala comum numa situação de abordagem 
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(situação essa que também vai ser aludida no decorrer da música) e revelando a violência 

recorrente com que essas situações se dão ante a ameaça explícita do PM. 

Vale dizer que, apesar do nome Rap do PM, há um momento em que o sujeito 

enunciador não é o policial militar, mas sim aquele que por ele é abordado/subjugado: 

 

PM marrento 

Arma pra fora da janela 

Ganha dinheiro no asfalto 

E esculacha na favela 

PM marrento 

Arma pra fora da janela 

Ganha dinheiro no asfalto 

E esculacha na favela 

   

Tal exceção não inviabiliza de modo nenhum nossa afirmação sobre a desconstrução 

das matrizes do rap, uma vez que – além de se apresentar em apenas uma estrofe – ela mostra 

que esse novo sujeito-enunciador ainda está no lugar de oprimido.  

 Na seção destinada à análise de Rap do PM, vamos nos deter na questão da crítica que 

perpassa toda a letra. Entretanto convém adiantar que a crítica se constitui exatamente nessa 

mudança de voz, na apropriação, por parte do sujeito-enunciador-PM-Ratão – que é o 

opressor –, do discurso daqueles que por ele são oprimidos. Além dessa tomada de voz, esse 

sujeito-enunciador revela em toda a letra a sua corrupção, dela se vangloriando. 

 Rap do PM dialoga com o discurso do rap no sentido de reforçá-lo e também funciona 

como denúncia – bem-humorada, ácida, é verdade – da violência policial constante nas 

favelas e periferias e revelada frequentemente nas letras de rap.   

 

 

4.4.3 Bossa Nova 

 

 

 Para as considerações a serem feitas acerca do gênero musical bossa nova, vamos nos 

basear no que ensina sobre o tema Augusto de Campos (1974), Brasil Rocha Brito (1974), 
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Julio Medaglia (1974), Ruy Castro (1990), Santuza Cambraia Naves (2000; 2004), Nelson 

Motta (2000) e José Ramos Tinhorão (1997). 

 Em Balanço da Bossa e outras bossas (1974), Augusto de Campos reúne ensaios 

sobre o Tropicalismo e a MPB (sem se furtar às influências da Jovem Guarda) que priorizam 

uma visão evolutiva da música popular, voltados para os caminhos da invenção. Essa 

abordagem evolucionista, pró bossa nova, se opõe explicitamente às ideias de Tinhorão 

(1997) sobre uma concepção do que seria uma música genuinamente brasileira (que, para o 

crítico musical, não é uma característica que possa ser identificada na bossa nova). Nos 

parágrafos finais da introdução de Balanço da Bossa e outras bossas (1974, p. 14), Campos 

parece responder quase que diretamente a Tinhorão quando diz que Balanço da Bossa e 

outras bossas  

 

é um livro parcial, de partido, polêmico. Contra. Definitivamente contra a 

Tradicional Família Musical [TFM]. Contra o nacionalismo-nacionalóide em 

música. O nacionalismo em escala regional ou hemisférica, sempre 

alienante. Por uma música nacional universal. Não contra a Velha Guarda. 

Noel Rosa e Mário Reis estão muito mais próximos de João Gilberto do que 

supõe a TFM. Contra os velhaguardiões de túmulos e tabus, idólatras dos 

tempos idos.  

 

 Mais adiante, analisaremos o que Campos chama de “nacionalismo-nacionalóide em 

música”. Por enquanto, a adoção de duas posturas diametralmente opostas sobre o gênero 

bossa nova ajudar-nos-ão a construir a argumentação de que o pastiche-paródia satírico Bossa 

do paulista é, para além do mero entretenimento, uma sátira que consegue dialogar com dois 

discursos opostos. 

 Para Brito (1974), o caráter inovador da bossa nova é incontestável. O musicólogo 

delega à bossa nova uma revolução do ambiente musical no Brasil, cujas influências partiram 

de outras manifestações musicais do populário estrangeiro, como o jazz e o be-bop. Este 

último, surgido em 1945, apenas quatro anos mais tarde popularizou-se para além dos limites 

dos Estados Unidos, e teve seus procedimentos na estrutura e na interpretação incorporados à 

música popular brasileira. Por outro lado, Tinhorão (1997) afirma que essa incorporação à 

matéria-prima brasileira é o suficiente para se firmar a inautenticidade da bossa nova, que 

assimilava e incorporava à produção musical ritmos, estilos e harmonias de músicas 

estrangeiras. 

 O cool jazz também influenciou na maneira de se interpretarem as canções bossa 

novistas, em que se procurava dar à obra uma adequação aos recursos composicionais de 
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extração erudita. A maneira cool de se cantar – tão característica da bossa nova – é, nas 

palavras de Brito (1974, p. 35), um: 

 

cantar sem procura de efeitos contrastantes, sem arroubos melodramáticos, 

sem demonstrações de afetado virtuosismo, sem malabarismos. O cool coíbe 

o personalismo em favor de uma real integração do canto na obra musical. O 

que está de acordo com a posição estética do movimento. A "voz cheia", o 

"dó de peito", a "lágrima na voz", o "canto soluçado" etc., são rejeitados pela 

BN. 

 

 De fato, Brito (1974, p. 75) pondera que, apesar da atenção que se deu à figura do 

cantor à oportunidade do lançamento de Chega de Saudade, não se encontra no álbum uma 

interpretação afirmada com base na “demagogia pessoal, em virtuosismos vocais ou recursos 

extramusicais. Ao contrário, a discrição, a sutileza e o rigor seriam os característicos básicos 

de sua arte.” 

Para Tinhorão (1997, p. 28), mais do que contestável, o caráter “inovador” da bossa 

nova talvez seja inaceitável. Para o crítico musical, a bossa nova não passa de um “novo 

modo de tocar sambas”, uma apropriação deste, portanto. Onde Tinhorão vê apropriação, 

Brito (1974, p. 24) enxerga uma “revitalização dos característicos regionais de nosso 

populário”.  

Tinhorão afirma ainda que o problema de se encarar a música popular num sentido 

evolucionista é que essa visão está ligada a um processo geral de ascensão social, fazendo 

com que a música das camadas mais baixas seja estilizada pela cultura (chamada pelo crítico 

de “semicultura”) das camadas médias, acabando por ser “elevada” à categoria de música 

erudita pelas minorias intelectualizadas. Neste ponto, nos parece inevitável fazer um paralelo 

com a postura de rejeição ao funk, que reclama por uma “intelectualização” do gênero. No 

momento em que as letras de funk, ao serem parodiadas, trouxeram nomes de 

intelectuais/pensadores/artistas, eruditos no geral, a aceitação da “nova música” por uma 

classe média foi instantânea.     

Assim, o modo de cantar “bossa-novista” caracterizava-se por uma entonação e 

pronúncias contidas e usava a voz da maneira como normalmente se fala. Nomes como Dick 

Farney, Lúcio Alves e o grupo Os cariocas – que Nelson Motta (2000) localiza na “ala light” 

da bossa nova – são os precursores desse novo jeito de se cantar. 

Em relação às composições, Brito (1974) traz nomes que já haviam rompido com os 

modelos mais tradicionais de composição, entre eles Gilberto Milfont, Ismael Neto e Oscar 
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Bellandi. Com todos esses nomes, na interpretação e na composição inovadoras, o caminho 

para outras inovações encontrava-se abertos e cheios de oportunidade. Muitos músicos, 

aproveitando esse caminho, continuaram nessas experimentações, entre eles Johnny Alf – a 

quem Tom Jobim reconhece como pai da bossa nova. 

Entretanto, Brito (1974) confere ao próprio Tom Jobim essa paternidade, por sua 

composição Hino ao sol, de 1955 – primeira composição já integrada na concepção da bossa 

nova, que só iria se firmar como movimento em 1958. Apesar disso, o próprio Tom Jobim 

encarava sua adesão à bossa nova como uma fase, pois que 80% de suas composições não se 

encaixavam no gênero (NAVES p. 37). Ao lado de Tom Jobim, Brito também deve o 

surgimento e a consolidação conceptista da bossa nova a João Gilberto. Naves (2000) e 

Medaglia (1974) também conferem a João Gilberto o título de precursor da bossa nova, este 

último localizando o surgimento da bossa nova quando do lançamento do LP Chega de 

Saudade, de João Gilberto. 

Para Tinhorão, a bossa nova não tem pai, só mãe: e ela é norte-americana. Aos 

precursores ou fundadores do gênero, o crítico – no mais neutro dos adjetivos a eles 

dispensados em Música popular: um tema em debate (1997, p. 29, 38) – os chama “brasileiros 

americanizados [...], que resolveram montar o novo tipo de samba, à base de procedimentos 

da música clássica e do jazz [a mãe da bossa nova], de vocalização colhidas na interpretação 

jazzística (Ella Fitzgerald)”.  

Com as “inovações” já consolidadas e aceitas pelo grande público, vários 

compositores acharam favorável a realização de obras com essa nova concepção. 

 

Compositores, cantores e instrumentistas, músicos de um modo geral que co-

participavam de uma mesma concepção com respeito à renovação de nosso 

populário, passaram a se agrupar em um verdadeiro movimento, logo 

conhecido, como bossa-nova. (BRITO, 1974, p. 20) 

 

 Dessa nova concepção, Brito (1974) elenca cinco procedimentos que caracterizam a 

posição estética da bossa nova, dos quais destacamos três.   

1. O culto da música popular nacional no sentido de integrar no universal da música as 

peculiaridades específicas daquela.  

Integram-se os procedimentos de outras culturas musicais populares às nossas 

características regionais. Esses elementos não são diluídos e a individualidade das 

composições é garantida. 
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Entretanto, a universalidade pretendida pela bossa nova não se poderia concretizar 

assim fácil. Segundo Tinhorão (1997), a estagnação da bossa nova, pouco mais de cinco anos 

depois de iniciado o movimento, deveu-se à falta de autenticidade e mera imitação das 

incursões dos brancos no jazz (que sempre teve seu desenvolvimento ligado às suas fontes 

negras). Soma-se a isso “a mudança temática para o campo intelectual mais identificado com 

os componentes do grupo, ou seja, da poesia erudita [grifo nosso]”. (TINHORÃO, 1997, p. 

38.)  

Ou seja, bem longe de uma realidade da população brasileira que já naquele tempo 

apresentava índices preocupantes de analfabetismo (em 1960, 46,7% da população com mais 

de cinco anos; 39,7% da população com mais de 10 anos e; 39,69% da população com 15 

anos ou mais era analfabeta84), a bossa nova como música popular brasileira, não era assim 

tão popular, pois seu “refinamento – seja da composição, seja do texto ou interpretação – 

exigem um longo período de assimilação”. Essas palavras são de Julio Medaglia (1974) sobre 

a incursão da bossa nova... na Europa. 

Se trouxermos os questionamentos de Hermano Viana (1990, p. 244) sobre o caráter 

popular do funk, a saber, 

 

mas, afinal, popular aqui significa aquilo que é consumido pelo maior 

número de pessoas ou, seguindo uma certa tradição intelectual que teve 

(melhor: tem tido) grande popularidade (no primeiro sentido) no Brasil, 

aquilo que é autêntico, isto é, produzido pelo povo, para O povo, sem 

intermediários, com ou sem intenções de "resistência" popular?  

 

tampouco nos parecerá a bossa nova uma música “popular”, pois que ela não era consumida 

pela maioria da população brasileira, não tendo conseguido “ultrapassar o estreito círculo da 

camada que o produzia” (TINHORÃO, 1997, p. 46) nem era produzida “pelo povo para o 

povo” (acima assinalamos a “inacessibilidade”da bossa nova para um púbico europeu, quanto 

mais para um público brasileiro, com quase metade de sua população analfabeta nos anos 60). 

Entretanto, Vianna (1990) continua com o mesmo pensamento, questionando quem determina 

o que seria autêntico e o que não seria.  

Assim, para Tinhorão (1997) a popularidade da bossa nova deve-se tão somente ao 

caráter mercadológico que se impôs no pós-guerra; e brasileira ela não era de jeito nenhum. 

                                                      

84 Disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/68/cd_1960_v1_t9_mg.pdf>. Acesso em 

22 Maio 2014. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/68/cd_1960_v1_t9_mg.pdf
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Mas, se considerarmos, por exemplo, a nacionalidade dos bossa novistas, temos, claro, uma 

música tanto popular (porque eles também compõe o “povo brasileiro”) quanto brasileira. 

 Nesse sentido, Bossa do paulista seria, ironicamente, mais bossa nova do que a própria 

bossa nova: uma música que canta o dia a dia do trabalhador urbano, que precisa escutar no 

rádio qual o melhor caminho para pegar e que usa, ela sim, uma linguagem simples, voltada 

para o povo (no caso, para o cidadão paulista) quando incorpora à letra gírias como “goma”, 

“trampo”, “truta” (que significam, respectivamente, “casa”, “trabalho”, “amigo”).   

 Voltando aos procedimentos que caracterizam a posição estética da bossa nova 

2. Respeito aos valores que, no passado, tenham realizado como compositores, 

cantores ou em outro qualquer setor da atividade musical, trabalho de seriedade, de 

alto nível de idealização e elaboração.  

Reconhece-se, segundo essa concepção, que a bossa nova nasceu de mutações 

ocorridas na música popular brasileira tradicional. Assim, não nega outros movimentos a ela 

anteriores que tem como ícones Noel Rosa, Pixinguinha, Dorival Caymmi, Ari Barroso etc. 

Brito (1974, p. 81), ao estabelecer as verdadeiras raízes da bossa nova, destaca os pontos de 

contato entre ela e a música de Noel Rosa: “É o samba ‘flauta-cavaquinho-violão’. É a 

música da Lapa, capital do samba (de ‘câmara’) tradicional, como Copacabana – Ipanema – 

Leblon são redutos da BN85”. 

A questão que aqui se põe é precisamente o conceito de “trabalho de seriedade, de alto 

nível de idealização e elaboração” musical. Segundo as ideias de Tinhorão (1997), essa 

valoração veio junto na esteira do novo quadro social que se impunha ao Rio de Janeiro pós-

Segunda Guerra Mundial. Com um investimento praticamente todo voltado para o mercado 

imobiliário das Zonas Centro e Sul, os núcleos responsáveis pelo tipo de música popular 

conhecida foram dispersados para a Zona Norte e para os morros cariocas. Em seu lugar, 

instalava-se a nova classe média criada pelas oportunidades do pós-guerra. 

Consequentemente, os valores que serviam para aferir a qualidade do tipo de música popular 

até então produzida se modificaram: passando a nova classe média a olhar para fora, julgava o 

tradicional ultrapassado e admirava os costumes da classe média no país mais desenvolvido: 

os Estados Unidos. 

Concordado com a inovação que a bossa nova trouxe, mas pondo em xeque o 

“respeito” aos cantores e compositores tradicionais, Naves (2004, p. 10) entende que  

                                                      

85 Bossa Nova. 
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na pauta mais individualizada, os músicos vinculados à bossa nova 

inventaram um ritmo e uma harmonia inusitados para a época, rompendo 

com um tipo de sensibilidade há muito arraigada na canção popular 

brasileira e que se consolidou nos anos 50: a que se associava ao excesso, 

nas suas mais diferentes manifestações. Toda uma tradição de música 

popular foi rejeitada pelos bossa-novistas [grifo nosso]. 

 

3. Valorização da pausa, do silêncio.  

Usa-se a pausa, chamada de som zero, como elemento estrutural e expressivo da música. 

Medaglia (1974) define a bossa nova como uma manifestação musical de câmara, de detalhe 

e de elaboração progressiva. A sua interpretação é despojada e rejeitava o “exibicionismo 

operístico” (termo adotado por Augusto de Campos), opondo-se “aos estertores sentimentais 

do bolero e aos campeonatos de agudos vocais” (CAMPOS, 1974, p. 53): 

Em outros termos, era a negação do "cantor", do "solista" e do "estrelismo" 

vocal e de todas as variantes interpretativas ópero-tango-bolerísticas que 

sufocavam a música brasileira de então. Era a vez do cantochão, da 

melódica mais simples e fluente, da empostação mais natural e relaxada, não 

raro com trechos em "lá-lá-lá" ou assobiados, onde se percebem, com toda a 

clareza, as mínimas articulações musicais e literárias. O acompanhamento, 

em vez de ser-vir, de background para o "solista", com grandes introduções 

e finais sinfônicos, era, ao contrário, camerístico, econômico e muito 

transparente. Os instrumentos acompanhantes se integravam discretamente. 

(MEDAGLIA, 1974, p. 75) 

  

 Dessa forma, a bossa nova rompe com as práticas musicais que imperavam à época, e 

se volta para o detalhe e, segundo Medaglia (1974), para uma elaboração mais “refinada” 

com base temática no cotidiano. Naves (2000) destaca a rejeição de João Gilberto aos 

sambas-canções e boleros melodramáticos do período anterior e à maneira operística – 

desenvolvida por poetas e musicólogos paulistas – de se interpretar as canções. Castro (2000) 

conta que o encontro de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli foi marcado pela coincidência 

de pensamento dos dois “sobre o estado de coisas da música popular brasileira”: 

  

Achavam pavoroso. Ambos cultivavam a maior antipatia por aquele tipo de 

letra penumbrosa que era o forte da época, como a de um samba-canção 

chamado "Bar da noite", que dizia, "Garçom, apague esta luz! Que eu quero 

ficar sozinho". Em outra música, um bolero chamado "Suicídio", o cantor 

simplesmente dava um tiro na gravação. Não tinham paciência nem para 

com Antônio Maria, admiradíssimo pelos quarentões por ter escrito 

"Ninguém me ama/ Ninguém me quer/ Ninguém me chama/ De meu amor" 

e "Se eu morresse amanhã de manhã/ Minha falta ninguém sentiria"(...). E 

aquilo ainda não era o pior. Havia também as horrendas letras de Lupicínio 

Rodrigues, como a de "Vingança", com o seu ódio à mulher. (...) Mas nem 
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Lupicínio, com seu mau-gosto de tango, conseguia superar a descrição de 

Wilson Batista em "Mãe solteira" (...) Era o que mais se ouvia no rádio, e 

não era para menos que Menescal e Bôscoli não se identificassem. Aqueles 

dramalhões não faziam parte de suas biografias. (CASTRO, 2000, 9. 131-

132) 

   

É assim que a bossa nova inova também na composição de suas letras, ligadas ao meio 

que lhe deu origem. Ao contar a história e as histórias da bossa nova, Castro (2000) as 

localiza nos bairros de Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea, Leme e Botafogo. Em sua tese 

de doutorado Escutas da memória: os ouvintes das canções da Bossa Nova (Rio de Janeiro, 

décadas de 1950 e 1960), Simone Luci Pereira (2004, p. 3) pontua a recorrência com que o 

Rio de Janeiro e lugares específicos dele são cantados na bossa nova:  

 

 
As canções, por muitas vezes, trazem referências não só à uma vivência 

carioca, como também faz alusões claras a lugares e paisagens, construindo 

referenciais, que denotam uma imagem da cidade até hoje. Vê-se uma forte 

tendência em evocar a natureza, o que é curioso numa cidade onde a 

paisagem natural está tão presente, e pode levar a uma leitura de que apesar 

dessa proximidade, paira no ar uma sensação de que a vida moderna e seu 

turbilhão roubava o tempo de olhar para a natureza, tornando-se necessário 

falar explicitamente sobre ela.  

 

 Junta-se a essa temática o tom coloquial da narrativa bossa-novista. O linguajar 

simples e as expressões extraídas do cotidiano da vida urbana revelam não só humor e a 

malandragem típica dos cariocas, mas também – quando engajada – um tom de protesto e 

inconformismo: são as bossas novas de cunho participante (MEDAGLIA, p. 88). Essas bossas 

novas mais engajadas falavam tanto de problemas advindos do subdesenvolvimento quanto 

das condições de vida subumanas de certas regiões do país. Aquelas apresentavam um tom 

mais agressivo, essas, apesar do tom de lamento, eram mais acríticas. Para Tinhorão86 (1966 

apud NERCOLINI, 2006, p. 128), ambas eram acríticas: os bossa novistas que procuravam 

falar dos problemas do subdesenvolvimento tentavam apenas fugir da alienação, pois essa 

fuga  

se daria pela letra das composições. Isto é, diante da aberração que consiste 

em descobrir que se estava falando musicalmente de temas universais, com 

sotaque americano, o que a chamada participação pretende é falar 

nacionalisticamente de temas nacionais, mas sem perder o sotaque.  

                                                      

86 TINHORÃO, José Ramos; VELOSO, Caetano; GULLAR, Ferreira; . “Que caminho seguir na música popular 

brasileira?” Revista Civilização Brasileira, n.7, ano I, maio de 1966. p. 375-385. 
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Ou seja, não poderia haver letra engajada num contexto sociopolítico brasileiro se a 

música não era genuinamente brasileira. 

 Cabe questionar aqui o que seria, para Medaglia, esse “linguajar simples”. Simples de 

ser entendido? Entendido por quem? Por que camada da população? Simples de não usar 

rebuscamentos, estrangeirismo, inversões sintáticas nas letras? Simples de usar gírias?  

 Dessa forma, na (contra)mão da ideologia bossa-novista localizamos Bossa do 

paulista. Em tom irônico, desde a concepção do título, o sujeito-comunicante-Marcelo Adnet 

e o sujeito-enunciador-Marcelo Manso dialogam com o movimento da bossa nova, ao fazer 

um pastiche/paródia, argumentando, para parte das considerações de Tinhorão, a favor da 

bossa nova, e ao mesmo tempo argumentando contra o movimento, para os entusiastas do 

gênero. Bossa do paulista amalgama em si dois discursos diferentes e opostos entre si, 

criando novas formas a partir da estética bossa novista e da letra de Chega de Saudade: sua 

ambivalência é dupla uma vez que a mudança dessa estética e/ou dessa letra afirma um 

discurso pró-bossa nova, mas ao mesmo tempo e no mesmo processo, afirma um discurso 

contra-bossa nova. 

 Esse sujeito-enunciador-Marcelo Manso, conquanto se insira na estética bossa novista, 

canta não a cidade do Rio de Janeiro, como vimos ser recorrente na prática da bossa nova e o 

que era de se esperar. Ao contrário, ele canta a cidade de São Paulo, o que reforça a ironia que 

se estabelece em razão da “rixa” estereotipada – largamente difundida e reforçada pela mídia 

– que existiria entre cariocas e paulistas. Além disso, repetindo o tom elogioso presente nas 

canções da bossa nova que exaltavam o Rio de Janeiro e suas belezas, o sujeito-enunciador-

Marcelo Manso que canta a cidade de São Paulo “enaltece” apenas as suas mazelas:  

Hey truta, Hey Joe 

carreta caiu, 

a Marginal parou 

 O tom irônico é, portanto, constante em toda a composição. Começando pela fala que 

imita o sotaque paulista com a ditongação da vogal nasal /ẽ/ em fim de sílaba: [a’tẽjto]87 e 

[’dẽjtro] em “(Avenida das Juntas Provisórias tem um trânsito bastante complicado agora. O 

motorista seguindo em direção a Avenida do Estado em direção à Anhaia  Mello deve ficar 

                                                      

87 Para essas transcrições, baseamo-nos no Guia para a transcrição fonética do dialeto paulista, disponível em: 

<http://www.acervodigital.unesp.br/handle/123456789/64371>. Acesso em 26 Maio 2014. 



125 

 

atento e pegar a Álvaro na altura de São Caetano e ir por dentro)” ou com o /r/ percebido 

auditivamente como tepe alveolar vozeado (ɾ): [dɛs’pɛɾtʊ] e [tʊɾ’bɪna] em  

“De súbito desperto às seis e meia 

Com o barulho da turbina do avião.” 

 

 Consideramos que a ironia alcança seu grau máximo quando Samba de uma nota só é 

parodiado nos versos 

Eis aqui essa cidade, onde o trânsito da nó 

Outros carros vão entrar e só vai ficar pior 

Esse acidente é consequência do que acabo de dizer 

O mercado automobilístico é mais importante que você 

 

 Isso porque a bossa nova composta por Tom Jobim e Newton Mendonça é 

considerada – junto a Desafinado – uma canção-manifesto, pois inauguram a nova tendência 

musical (NAVES, p. 36). Para Brito (1974, p. 38), em Samba de uma nota só nota-se 

 

 a par da valorização musical dos vocábulos, uma busca no sentido da 

essencialização dos textos. Há mesmo letras que parecem não ter sido 

concebidas desligadamente da composição musical, mas que, ao contrário, 

cuidam de identificar--se com ela, num processo dialético semelhante àquele 

que os 'poetas concretos' definiram como isomorfismo.  

     

 Castro (2000, p. 251) confere a “Samba de uma nota só o status de hino da bossa 

nova, uma espécie de carta de princípios, que os musicólogos esmiuçaram com tanta 

profundidade que não se sabe como ela chegou a ser um sucesso popular”. 

 Assim, ao parodiar “o hino da bossa nova”, o sujeito-comunicante-Marcelo Adnet 

desconstrói completamente as concepções da própria bossa nova ao incorporar aos versos 

uma situação que passa longe do ideário de vida que se vivia no Rio de Janeiro, ou que pelo 

menos era cantado nos versos da bossa nova. 

Entretanto, se considerarmos as justificativas de Tinhorão (1997, p. 14) sobre seu 

posicionamento em relação ao gênero bossa nova – de que “no presente instante do 

desenvolvimento brasileiro, a cultura das camadas mais baixas representa valores 

permanentes e históricos” – temos em Bossa do paulista uma síntese bem acabada da 

realidade e da cultura das camadas mais populares em formato bossa nova, na qual, inclusive, 
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assume-se o sotaque genuinamente paulista. Para Campos (1974), essa postura de Tinhorão é 

um “nacionalismo nacionalóide”.  

O fato de ser interpretada por um sujeito-enunciador que se filia ao gênero torna-a 

ainda mais irônica, pois como tal ele mesmo não pertenceria a essa camada mais pobre da 

população. 

Vale lembrar que, em seu intróito, a Carta do samba – documento oficial do primeiro 

Congresso Nacional do Samba, realizado no Rio de Janeiro, em 1962, e do qual participou 

José Ramos Tinhorão – pretendia “criar condições para que a evolução normal do samba 

como expressão das alegrias e das tristezas populares se processasse com naturalidade, como 

reflexo real da nossa vida e dos nossos costumes”88.  

O caráter interdiscursivo de Bossa do paulista acontece então em dois níveis: de um 

lado, num diálogo que nega ao mesmo tempo em que se filia à estética bossa-novista (no que 

se refere a ritmo, harmonia etc.), numa clara ação de coroação-destronamento (BAKHTIN, 

2013) e, de outro, numa adequação da bossa nova para ser considerada, nos termos de 

Tinhorão, música “popular” e, principalmente, “brasileira”. Na seção destinada à análise de 

Bossa do paulista, voltaremos a falar sobre como o pastiche-paródia satírico se insere na 

estética da bossa nova, argumentando no sentido de que, com os pró-bossa nova ou com os 

contra-bossa nova, subjaz à Bossa do paulista uma crítica a ambos os discursos. 

 

 

 

 

4.4.4 Reggae 

 

 Assim como o rap, o reggae também nasce do grito dos negros oprimidos, como 

forma de denúncia, contestação e, porque não, celebração. No caso do reggae, entretanto, toda 

essa temática ganha ares místicos e religiosos, porque o gênero é fruto da religião conhecida 

com rastafarianismo. Para conhecer as características do reggae precisamos, então, investigar 

o que é o rastafarianismo, onde surgiu e quais foram suas influências para o gênero musical 

nascido na Jamaica. 

                                                      

88 Carta do samba, 1962, p. 3 
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A história do rastafarianismo começa quando Marcus Mosiah Garvey, um jamaicano 

de descendência maroon, se tornou a voz de comando das doutrinas pela Igreja Batista Etíope, 

fundada na Jamaica em 1784, pelo pastor batista americano George Liele. Entre motivações 

mais políticas que religiosas, Garvey pretendeu uma carreira política que tinha como base a 

luta por melhores condições de vida e trabalho para os negros.  

 Sem encontrar aceitação entre os próprios jamaicanos, Garvey foi para Nova York e 

fundou a UNIA – Universal Negro Improvement Association – uma extensão da organização 

que havia criado três anos antes, mas que não lograra êxito, cujo lema era: Um Deus, Um 

Objetivo, Um Destino. O destino era a Etiópia “‘a terra de nossos pais’, como costumava 

dizer Garvey em seus discursos inflamados” (ALBUQUERQUE, 1997, p. 31); o objetivo era 

voltar pra África, seu lar abandonado; e o Deus ainda estava para ser coroado, conforme uma 

“profecia” que Garvey faria dez anos mais tarde numa igreja em Kingston: “Olhem para a 

África. Em breve um rei negro será coroado e o dia da libertação virá. Ele será o nosso 

Redentor”. (ALBUQUERQUE, 1997, p. 32) 

Ainda que tenha morrido desacreditado e sem nunca ter pisado na África, Garvey teve 

suas ideias propagadas de forma benéfica no continente. Os ideais de igualdade e orgulho 

racial presentes nos discursos de Garvey estiveram por trás de quase todos os movimentos de 

libertação que atingiram várias colônias africanas muitos anos depois. 

Para Rupert Lewis (1998 apud RABELO, 2006) apesar de o Garveyismo89 ser um dos 

fundamentos ideológicos do movimento rastafári e de alguns de seus fundadores terem sido 

inicialmente garveyistas, não se pode dizer que este seja um produto daquele. De qualquer 

forma quando, em 2 de novembro de 1930, Ras Tafari Makonenn foi coroado e 

autoproclamado Imperador da Etiópia, jamaicanos de orientação garveyista começaram a 

consultar suas Bíblias à procura de suporte teológico para saber se aquele rei seria o “rei 

negro” do qual falava a “profecia” de Marcus Garvey, chegando à conclusão de Makonenn 

era, sim, o “Redentor”. 

Três anos depois da coroação de Ras Tafari Makonenn, os que acreditavam na teoria 

de que o Imperador do Egito era o Salvador, portanto, uma divindade, tomaram emprestado 

seu primeiro nome (que depois da coroação adotara o nome Hailé Sellasié) e se tornaram 

conhecido como rastamen. Pontuando a aparente desorganização e caráter tendencioso dos 

                                                      

89 Movimento de contestação sociopolítica e racial iniciado na Jamaica e que, rapidamente se espalhou pelo 

Caribe, pelo continente americano e pela África. O Garveyismo constituía uma doutrina de nacionalismo 

negro e Pan-Africanismo. (RABELO, 2006, p. 120) 
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fundadores do movimento rasta, Albuquerque (1997, p. 33) localiza a origem do 

rastafarianismo em  

 

seguidas e pouco formais, consultas à Bíblia [que] foram misturadas a 

elementos da cultura religiosa africana (e toda a sua diversidade) [dando] 

origem ao que se convencionou chamar de “rastafarianismo”, a religião (ou 

culto, ou seita, ou...) dos rasta.  

 

 Também na Bíblia encontraram o ensinamento de que os cabelos não deveriam ser 

cortados e de que as longas tranças (os chamados locks) não deveriam ser penteadas e lavadas 

apenas de vez em quando. Da mesma forma, o consumo da maconha era um conceito que se 

baseava em releituras bíblicas. 

O culto rastafári viu seu número de adeptos e simpatizantes crescer conforme novas 

colônias africanas foram conquistando sua independência nos anos 50 e surgiam movimentos 

pelos direitos civis e contra o preconceito racial.  

Dentre os adeptos do rastafarianismo estava o jamaicano Don Drummond – 

trombonista de grande talento, aluno e, depois, professor da banda de sua escola Alpha 

School. Drummond foi o primeiro a juntar a religiosidade rasta ao som do ska, que para 

Albuquerque (1997) é, junto do rock-steady, o precursor do reggae. Já Chang & Chen (1998) 

definem o ska e o rock-steady como sendo o próprio reggae, tendo mudado de nome com os 

anos, mas conservando a tradição em que esses estilos foram concebidos.    

A verdade é que a origem, as raízes e a história do reggae se confundem com a 

história da própria Jamaica, que “começa” com a chegada dos espanhóis à ilha. Segue um 

brevíssimo histórico dessa história. 

Em 1494, Cristóvão Colombo chegou à ilha da Xaymaca, sendo recebido pelos índios 

arauaques com tambores e flautas de cana. Os espanhóis escravizaram os arauaques e ainda 

trouxeram mais escravos de Angola. Depois de mais de vinte anos de exploração e vendo que 

não havia mais ouro a ser explorado, os espanhóis saíram da ilha. Em 1660 os ingleses 

tomaram a Jamaica dos espanhóis e em 1670 – assinado o acordo de Madri – a Jamaica foi 

cedida aos ingleses, que continuam a trazer escravos da África a maior parte de povos da tribo 

coromanti. 

Nem os povos da tribo coromanti, nem os arauaques deixaram de praticar suas 

religiões e seus rituais. Para acompanhar essas manifestações de suas culturas, havia os burru 
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drumns – um estilo de batucada que contava com três tipos diferentes de tambores, ao qual 

Albuquerque (1997) chama “pedra fundamental do reggae”. 

Esse primeiro som sofreu influência de outros estilos musicais como o mento e, ao 

final da segunda guerra mundial, com a retirada dos EUA da ilha, a influência do jazz das big 

bands. O som dos burru drumns somado à influência do mento e do jazz são deixados pra trás 

com a industrialização da Jamaica, que começou a ouvir então o R&B de New Orleans, som 

ao qual eles não tinham acesso fácil.  

A solução é encontrada no que Albuquerque (1997) define como espinhal dorsal do 

reggae: os sound systems levavam o R&B para as ruas de Kingston em grandes salões de baile 

ao ar livre. Entretanto, o som dos sound systems desgastou e deixou de ser novidade, caindo 

na mesmice – a música exclusivamente importada já não agradava mais ao público que sentia 

que o som não mais os representava.  

Com a chegada da rádio Jamaica Broadcast Corporation, as tendências do que estava 

acontecendo na rua passaram a ser mais contempladas. Contudo, a procura por algo novo 

ainda era grande e a oferta de novidade ainda era baixa. Os donos dos sound systems 

resolveram procurar, nas ruas mesmo, com propagandas, música local – de jamaicanos para 

jamaicanos. À essa época, mais precisamente em 1962, a Jamaica conquistava a sua 

independência. Nos arredores de Kingston, começavam a aparecer rumores de uma nova seita, 

o rastafarianismo.  Por fim e ao mesmo tempo, novos músicos que tinham influência tanto do 

mento, quanto do R&B e do jazz, músicos que tinham tido uma formação formal ou que 

apenas haviam aprendido a tocar de ouvido, foram descobertos: nascia o ska. 

 

O ska era o jazz dos trópicos. O ska era o mento submetido ao rhythim and 

blues. O ska era tudo isso e mais um pouco. A batida era nervosa, o tempo 

acelerado. Os instrumentos trabalhando em equipe – não havia uma “ala” em 

destaque. Mesmo nesse clima de um-por-todos-todos-por-um, o ska tinha 

suas preferências, e seus frontmen. Eram os solistas, invariavelmente dando 

um passinho à frente na seção de metais. (ALBUQUERQUE, 1997, p. 20) 

 

Com o fim da banda de maior relevância para o ska – os Skatalites – o gênero foi 

perdendo força ou “se transformando”. A batida da música desacelerou, e guitarra, baixo e 

bateria ganharam destaque. Nascia o rock-steady, que incorporava às suas composições 

elementos da soul music, do samba e da bossa nova e cujas letras privilegiavam a temática 

social. 
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Num primeiro momento, a temática do rock-steady centrava-se na vida dos rude boys, 

dos rapazes e moças que muitas vezes haviam acabado de chegar do interior e ficavam a 

vagar pelas ruas das grandes cidades jamaicana, e na vida da juventude sem emprego. Depois, 

a temática romântica e a cotidiana se impuseram como as mais identificadas com o rock-

steady, embora os temas sociais e as mensagens rasta que dominariam o reggae nos anos 70 já 

começassem a aparecer. 

Também as bases musicais do rock-steady seriam associadas ao reggae. Essas bases 

foram estabelecidas por instrumentistas como Lynn Taitt e Leroy Sibbles, criando bases 

instrumentais que seriam continuamente reutilizadas, desde o roots até a atual era digital, 

iniciando uma prática que iria definir toda a música realizada posteriormente na ilha. 

No fim daquele ano de 1966, a concorrência entre os grupos de rock-steady era grande 

e, por demandar menos instrumentistas que o ska, o novo gênero passou a ser largamente 

produzido e executado na ilha. Dentre os diversos grupos que apareceram, destacam-se os 

Heptones, os Melodians e os Paragons. Na parte dos produtores, Joe Gibbs, Bunny Lee e Lee 

Perry também iniciaram suas produções próprias e acabariam por liderar a mudança do som 

que levaria ao reggae roots (ou reggae de raiz). 

A batida em compasso 2/4 do reggae – excêntrica para a época (ASANTE & 

MAZAMA, 2005) – contava inicialmente com letras românticas, influenciadas principalmente 

pelas letras do R&B norte-americano. Depois, quando os próprios jamaicanos começaram a 

escrever e produzir suas próprias músicas, cuidando inclusive de seus arranjos, o reggae se 

encontrou com a criativa identidade musical jamaicana, e tomou ares engajados quando da 

independência da ilha em relação à Inglaterra em 1962. A partir desse episódio, os jamaicanos 

sentiram necessidade de expressar sua identidade e a liberdade recém conquistada de forma 

artística através do reggae.  

 Mesma influência sobre o gênero exerceriam as dificuldades políticas pelas quais a 

Jamaica passava (e sempre havia passado). A consciência negra que havia sido perdida 

durante a diáspora africana estava de novo sendo desenvolvida e espalhada pela América, 

muito por causa de Marcus Garvey. Com isso e já com uma temática voltada para as questões 

do negro, os representantes do gênero viram a necessidade de cantarem menos sobre amor e 

mais sobre uma consciência social focada no ambiente político e social em que estavam 

vivendo. 

 Nesse sentido, Albuquerque (1997) afirma que o reggae não era só música: era 

música, religião e militância. O viés religioso do reggae constitui-se de referências claras às 
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doutrinas do movimento rastafári que, dentre outras ideologias, entendiam que a igreja 

católica, a polícia e o governo representariam a Babilônia, o sistema corrupto, capitalista e 

decadente do mundo ocidental (ALBUQUERQUE, 1997). 

 

Babilônia era o nome depreciativo que os rastafáris deram para o 

imperialismo ocidental e as opressões e degradações resultantes do 

colonialismo. Eles entendiam sua situação tal qual a dos israelitas. Da 

mesma forma que os judeus foram vendidos nos cativeiros da Babilônia, da 

mesma forma os africanos foram tirados de suas casas e forçados a uma 

escravidão.90 (ASANTE & MAZAMA, 2005, p. 26)   

 

 Por esse motivo, o reggae foi um dos grandes responsáveis pela popularização da 

doutrina rastafári também no Ocidente. Além isso, com o advento do gênero, “várias 

expressões rasta se incorporaram ao vocabulário jamaicano: ganja, herb, sinsemilla (todas as 

três são sinônimos de maconha), dreadlocks, spliff (baseado)” (ALBUQUERQUE, 1997, p. 

35) etc. e passaram a ser conhecidas em todo o mundo sendo, de igual forma, incorporadas ao 

vocabulário de várias outras línguas, como o português.  

 Chang & Chen (1998, p. 6) defendem que não há apenas uma concepção para o 

reggae e que ele pode ser “muitas coisas para pessoas diferentes”: o reggae pode ser definido 

como uma música consciente que lida com problemas sociais e raciais, ou como uma forma 

de arte africana ou até mesmo como mais um ritmo de dança caribenha. 

 Seja como for, o reggae surgiu como um movimento musical de contestação do 

sistema capitalista, primeiramente como uma expressão de religiosidade, de uma etnia e, num 

sentido mais amplo, como expressão dos povos do terceiro mundo na sua luta contra o 

imperialismo pós-colonial. Consonante com esses valores, o reggae – influenciado que era (e 

ainda é) pelo rastafarianismo – também prega uma ideologia de desapego aos bens materiais, 

ao consumismo do sistema “babilônico” do capitalismo, da negação do individualismo 

burguês. Pelo menos o reggae roots assim o fazia.   

É esse discurso de rejeição a um sistema capitalista que será reforçado de maneira 

irônica em Fumaça, café e cigarro. No pastiche satírico, o sujeito-enunciador-Jah Estressado 

ao ritmo da batida do reggae se coloca como personagem principal de uma narrativa que 

pretende descrever a cidade de São Paulo e a vida de quem escolheu viver na cidade. A ironia 

                                                      

90 Texto original: Babylon was the Rastafarians’ derisive name for western imperialism and the oppressions and 

degradations of colonialism. They likened their position to that of the biblical Israelites. For just as the Jews 

had been sold into Babylonian captivity, so had Africans been taken from their homelands and forced into 

foreign slavery.   
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já começa na escolha da cidade que vai ambientar essa história91: São Paulo que, segundo o 

IBGE, é a cidade mais populosa do hemisfério sul92, além de ser o principal centro financeiro, 

corporativo e mercantil da América do Sul93: ou seja, não seria exagero afirmar que São Paulo 

é a capital “mais capitalista” do Brasil. A crítica, no entanto, poderia ser construída ao estilo 

de Bob Marley em “Chant down Babylon” (algo como “Queime a Babilônia”): 

 

Men see their dreams and aspirations 

Crumble in front of their face 

And all their wicked intentions to destroy the 

Human race 

 

Tradução: 

Os homens veem seus sonhos e aspirações 

Desintegrarem-se na frente de seus rostos 

E todas as suas [da Babilônia] intenções malignas para destruir a 

Raça humana 

 

No entanto, o sujeito-enunciador-Jah Estressado parece feliz e satisfeito com a vida 

que leva numa cidade que ele mesmo referencia como “inferno”: 

 

Aqui em São Paulo, bem vindo ao inferno 

Eu logo acordo e coloco o meu terno 

Quero ir pra cidade grande respirar fumaça 

Ficar estressado, olhar o carro que passa 

(...) 

Quando eu vejo a mãe natureza eu penso 

Derruba tudo e faz um estacionamento 

 

                                                      

91 Vimos no capítulo Referenciação na Teoria Semiolinguística de P. Charaudeau – Teoria dos sujeitos e Modos 

de Organização do discurso que uma descrição pode ter a finalidade de contar/narrar uma história. 
92 Disponível em <ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013>. Acesso em 17 Maio 

2014. 
93 Disponível em <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/0907/noticias/esqueca-os-paises-o-poder-

esta-com-as-cidades-m0144514>. Acesso em 17 Maio 2014. 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/0907/noticias/esqueca-os-paises-o-poder-esta-com-as-cidades-m0144514
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/0907/noticias/esqueca-os-paises-o-poder-esta-com-as-cidades-m0144514


133 

 

Essas aparentes felicidade e satisfação podem ser comprovadas pelo verbo querer: o 

contato com a poluição, o estresse da cidade grande e a admiração da única “paisagem” 

possível de ser vista – um carro que passa – partem do próprio Sujeito-enunciador.   

Antes mesmo do início da canção – já no adjetivo estressado conferido ao sujeito-enunciador 

– o tom irônico é o que dita a crítica que subjaz à letra de Fumaça, café e cigarro: a crítica a 

um sistema capitalista que “suga as crianças dia após dia [e] suga o sangue dos que sofrem, 

construindo igrejas e universidades”94 ou que destrói a natureza para fazer um 

estacionamento.

                                                      

94 Trecho de Babylon System, de Bob Marley. Disponível em: <http://letras.mus.br/bob-marley/24594/>. Acesso 

em 18 Maio 2014. 
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5. ANÁLISE DO CORPUS 

 

5.1 DEFINIÇÃO DO(S) GÊNERO(S) – UMA DECISÃO OPERACIONAL95 

Depois de tratarmos sobre a questão dos gêneros textuais, seu conceito e suas 

delimitações, faz-se necessário explicar brevemente o porquê de termos optado pela definição 

dos textos que compõem o corpus desta pesquisa como “peças humorísticas”. Apesar de em 

diversos momentos referirmos a eles levando em consideração apenas sua materialidade 

verbal e escrita, identificando-os ora como paródia satírica (como Gaiola das cabeçudas – 

aulas 1 e 2) ou pastiche satírico (como Fumaça, café e cigarro), ou suas propriedades visuais e 

sonoras, identificando-os como videoclipes, não podemos nos furtar a uma definição que leve 

em consideração sua natureza híbrida e, por isso mesmo, multisemiótica. 

Como nos ensina Marcuschi (2008), o critério para a definição de um gênero textual 

deve ser seu propósito comunicativo ou sua função. Considerando sua função “imediata”, 

entendemos que os textos que compõem o corpus desta pesquisa visa ao humor, à diversão. 

Entretanto, como é a própria hipótese que tentamos comprovar, esses textos não se destinam 

tão somente ao entretenimento. Para atingir esse objetivo, o eu-comunicante Marcelo Adnet 

lança mão de dois gêneros textuais, a princípio: a paródia e o pastiche, nascendo da junção 

desses dois um terceiro gênero que já é – por si só – um gênero híbrido, o pastiche paródico 

(como é o caso de Bossa do Paulista). 

Uma vez que esses textos são paródias de letras de músicas e/ou pastiche de um 

gênero musical (como o reggae e a bossa nova), surge então um outro gênero textual 

“acidental”, fruto do détournement captação – quando o produtor da letra de música/pastiche 

inscreve seu enunciado dentro desses gêneros textuais e do gênero musical/estilo – que é a 

própria letra de música. 
                                                      

95 Essa subseção foi incluída após a defesa desta dissertação conforme as sugestões da banca examinadora. 
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Por fim, e como se fosse a última parte a compor esse gênero multi, há o videoclipe. 

Funcionando como um mídium, o videoclipe foi o modo de difusão adotado para as paródias 

e pastiches já estruturados em letras de música. De fato, o próprio videoclipe é caracterizado 

por Arlindo Machado (1997) como um sistema híbrido 

  
que opera com códigos significantes distintos, parte importados do cinema, 

parte importados do teatro, da literatura, do rádio e, mais modernamente, da 

computação gráfica, aos quais acrescenta alguns recursos expressivos 

específicos, alguns modos de formar idéias ou sensações que lhe são 

exclusivos. (MACHADO, 1997, p. 190) 

 

Entretanto, apesar desse aparente processo linear na composição do corpus, percebe-se 

que a concepção desse gênero textual leva em consideração todo conjunto do circuito que o 

organiza, uma vez que “o modo de transporte e de recepção do enunciado condiciona a 

própria constituição do texto, modela o gênero de discurso” (MAINGUENEAU, 2004, p. 73). 

Assim, considerando os diversos gêneros textuais que se interrelacionam para comporem os 

textos analisados – letra de música, paródia, pastiche, videoclipe –, sem intentar, todavia, a 

uma cristalização do gênero, chegamos à definição do corpus multisemiótico desta pesquisa 

como “peças humorísticas”. 

 

 

5.2 AULA Nº1 E AULA Nº2 DE GAIOLA DAS CABEÇUDAS 

 

 Nesta seção, procederemos à análise da letra e do videoclipe de duas paródias 

satíricas: Aula nº1 e Aula nº2 de Gaiola das cabeçudas96. A análise será conjunta, pois 

entendemos haver entre as duas paródias satíricas uma continuidade estrutural e temática, 

assinalada já no nome delas. Convém lembrar que assim denominamos “Aula nº1” (doravante 

A1) à primeira produção – ainda que não conste assim no videoclipe produzido para a paródia 

satírica – porque nos baseamos no nome da segunda produção “Aula nº2” (doravante A2), 

esse sim marcado no videoclipe para ela produzido. 

Tanto A1 quanto A2 são inspirados em letras de funks de sucesso e têm como objetivo 

serem eruditos e conteudistas – atendendo a um pedido daqueles que reclamam da falta de 

                                                      

96 No espaço comumente destinado à autoria da letra de música, ou seja, destinado à identidade do sujeito-

comunicante, optamos – em todas as letras – por colocar a identidade do sujeito-enunciador, para fins 

expressivos. 
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conteúdo das letras do funk –, indo claramente na contramão da ideologia dos chamados funks 

proibidões (funks com letras que exploram de maneira explícita os temas da violência, do 

crime e da sexualidade/erotismo). Em dez minutos (somados os tempos dos dois videoclipes), 

são citados nomes de mais de quarenta intelectuais, entre escritores, músicos, escultores, 

cientistas, pintores e dramaturgos da alta cultura.  

Consideramos que a inspiração para as paródias* de Adnet vem de uma fala 

facilmente localizável que critica e rejeita o funk como movimento cultural legítimo e como 

discurso de contestação. Dessa forma, entendemos haver uma crítica pré-concebida a esse 

discurso e que perpassa todo o texto: por essa razão classificamos A1 e A2 como paródias 

satíricas, e não apenas como paródias. Dialogando, então, com um discurso elitista e 

classista, percebemos no discurso de A1 e A2 a presença não só dessas vozes, mas 

também das vozes que representam o próprio funk, incorporando-se às paródias satíricas 

a batida do gênero musical, o jeito “gritado” de se cantar algumas músicas e os desvios 

da norma culta frequentes nas letras do gênero. 

Ainda que uma rápida pesquisa em fóruns de discussão ou em sites de 

compartilhamento de vídeo como o YouTube nos dê a dimensão do julgamento e críticas 

referidos ao funk, as pessoas que julgam e criticam o gênero não formam um grupo 

facilmente identificável. Não se trata de um grupo organizado como o de um fã-clube. 

Apesar disso, suas falas são reconhecidas sem grandes esforços uma vez que se 

reproduzem em larga escala nos espaços democráticos como a internet, em que o 

anonimato é garantido (algumas pessoas usam os chamados nicknames, apelidos usados 

para identificação dos usuários na internet).  

Considerando então a não-organização ou a difícil identidade daqueles que se 

manifestam contra o funk, diremos que esse grupo heterogêneo é composto por pessoas 

que comungam de uma mesma postura: rejeitam o funk como movimento cultural e 

discurso de contestação e, o mais importante, consideram-se pertencentes a uma classe 

intelectualizada e culturalmente “superior”. 

 

Seguem as letras de A1 e A2, respectivamente97: 

                                                      

97– As indicações começadas pela letra “P” ao final dos versos significam que eles são uma paródia de 

determinada letra de música, a qual será identificada nos anexos desta dissertação. Entretanto, em alguns 

casos, não conseguimos identificar o intertexto, de forma que marcamos os versos e, no anexo, colocamos 
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um ponto de interrogação. As demais letras que não foram marcadas com a letra “P” trata-se de criações 

do próprio sujeito comunicante 



138 

 

Aula nº1 

(Gaiola das cabeçudas) 

 

A de Aleijadinho 

B de Beethoven 

C de Camões 

D de Dostoievski 

E de Einstein 

F de Foucault 

G de Godard 

H Hermeto Pascoal 

I de Ionesco, é teatral 

J de Jung 

K de Karl Marx 

L é Lord Byron 

M Machado de Assis 

N de Nietzsche 

O de Olavo Bilac 

P Platão 

QI coeficiente dos irmão 

R de Rousseau 

S Saramago 

T de Tiradentes tem para ele um feriado 

U de Ulisses 

W de Weber 

Y é o cromossomo que não tem na 

mulher 

X de Xuxa 

Z de Zaratustra 

O V não esqueci, Toca um Vivaldi aí! 

Toca o Vivaldi (P1) 

 

É o Goethe, 

É o Goethe, 

É o Goethe (3x) 

Daquele jeito (P2) 

 

Li tudo do Leon Tolstoi 

Li tudo do Leon Tolstoi 

Li tudo do Leon Tolstoi (P3) 

 

Surra de Schubert 

Surra de Schubert (P4) 

 

Eu vou pro MAM ver a Tarsila 

Agora eu escrevo Orelha e ninguém vai 

me segurar (P5) 

 

Qual a diferença entre o Lutero e o 

Kant? 

Um é Iluminista e o outro Protestante 

(P6) 

 

Stanislavski compõe o personagem 

Brecht quebra a parede com a plateia 

interage (P7) 

 

Penso, logo existo, 

Penso, logo existo, 

Penso, logo existo 

Descartes quem disse isso (P8) 

 

Mona Lisa! 

É nós 

Tipo Gioconda, 

Tipo Gioconda! (P9) 

 

Nessa dança tem que fazer uma 

invenção, 

Nessa dança tem que ter notoriedade 

Pergunta numero um, hein: 

Quem escreveu o livro 1984? 

George Orwell! George Orwell! George 

Orwell! 

Pergunta número dois: 

Quem é o cineasta espanhol amigo de 

Salvador Dali? 

Buñuel! Buñuel! Buñuel! 

Buñuel! Buñuel! Buñuel! 

Pergunta numero três: 

Quem é o autor do livro "O Príncipe”? 

Maquiavel! Maquiavel! Maquiavel! 

Maquiavel! Maquiavel! Maquiavel! 

Pergunta numero quatro: 

Qual o prêmio mais importante do 

mundo? 

Nobel! Nobel! Nobel! 

Nobel! Nobel! Nobel! 

Prêmio Nobel! 

Agora quero ver pra terminar, quem vai 

saber 

A pergunta numero cinco:  

Quem foi que inventou o telefone? 

Graham Bell! Graham Bell! Graham 

Bell! Graham Bell! 
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Graham Bell! Graham Bell! Graham 

Bell! Graham Bell! 

Alô? (P10) 

 

Português herói, navegante e o Cabral! 

Para tudo! É terra vista! 

O bonde segue sua Nau! 

Segue sua Nau! 

O bonde segue sua Nau! 

Segue sua Nau! 

O bonde geral na Nau! 

Geral na Nau! Segue geral na Nau! 

Geral na Nau! Geral! 

Segue geral na Nau! 

Segue sua Nau! (P11)

 

 

  

Aula nº2 

(Gaiola das cabeçudas) 

 

Catedrático, bora discutir Foucault! (4x) 

(P12) 

 

Sivuca, vem aqui com o acordeão! 

Vou botar ele no colo 

e dá acorde com as mão. 

Sivuca, vem aqui com acordeão! 

Vou botar ele no colo e 

Dedar com a maior pressão. 

Toca Sivuca! Toca Sivuca! Toca o 

acordeão! (P13) 

 

Ipad é o caralho! 

Se cair ele não segura. 

Eu não quero capa mole! 

Porra, eu quero a capa é dura! (P11) 

 

Dança do Aa! Dança do Aa! 

Ela define a cor dos olhos do seu 

filhinho! (2x) 

Dos olhos do seu filhinho! (P14) 

 

É o Maurice Bérjat, Bérjat, Bérjat, 

Bérjat! (2x) 

Falei que era gay: Dançava diferente. 

Trabalhou com Laurent pra gente 

dançar. 

É o Maurice Bérjat, Bérjat, Bérjat, 

Bérjat! (P16) 

 

Sabe aquele dia que a poesia 

Toma conta de mim, assim. 

Rima rica e os decassílabos até o fim. 

Lendo no meu quarto Fernando Pessoa, 

Queridinho do Harold Bloom, melhor 

de Lisboa. 

Fígado com vários furos; alcoolismo foi 

sério. 

Foi parar no cemitério. 

Pamparamparamparam, 

Pessoa, paramparam, Fernando, 

paramparam, Pessoa. (P17) 

 

Filósofo, epistemológico 

Que também era alemão? 

É claro que é o Kant, meu irmão! 

Várias ideias vindas de sua convicção? 

É claro que é o Kant, meu irmão! (P18) 

 

Guimarães Rosa fez contos e romances. 

Poliglota; sertanista importante. 

Neologismos, obras-primas, 

regionalização. 

Descreveu as veredas desse grande 

sertão (2x) (P19) 

 

Se me vê assistindo novela, 

Desliga a TV que tá errado! 

O que eu quero, é um livro bem grosso, 

Um filme cabeça ou um documentário. 

(P20) 

 

Ela lê, ela escreve, 

Elas dão uma rimada. 

Elas tão poetizada! (2x) (P21) 
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An an ham, Pensador é do Rodin! (2x) 

(P22) 

 

E=mc², Einstein no seu quadrado! (2x) 

(P23) 

 

Catedrático, bora discutir Foucault! (2x) 

(P12) 

 

Eu só quero é ser feliz, 

Comprar a coleção toda do Machado de 

Assis 

E poder me organizar. 

Na minha prateleira os nacional têm seu 

lugar. 

Eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, 

Como de Assis, e poder me organizar. 

Na minha prateleira os nacional têm seu 

lugar. (P24) 

 

É o Aleijadinho, não tinha uma das 

mão. 

Esculpia em Minas barroco e religião. 

É o Aleijadinho! "jadinho!" 

Aleijadinho! 

(Geral no braço só!) (P25) 

 

No passinho, no passinho, 

No passinho do Proust é culto! (2x) 

(P26) 

 

Tem o sublinhar, o itálico e o bold. 

Aperta o boldinho, aperta o boldinho. 

Minha fonte é do boldinho. 

Aperta o boldinho, aperta o boldinho. 

Courier New é do boldinho. (P27) 

 

Já cansada de Picasso, 

Eu quero algo mais legal! 

Eu quero é Dali, porque Dali 

É surreal, surreal, surreal 

surreal, surreal, porque Dali é surreal. 

(P28)
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Levando em consideração as observações feitas na seção 4.3.3 sobre os critérios 

de definição de um texto como paródia, mostraremos que aspectos de ambos os textos 

nos possibilitam afirmar que eles pertencem a esse gênero textual. Tanto A1 quanto A2 

imitam a estrutura de funks e funks proibidões bastante conhecidos. A divisão dos 

versos aconteceu de forma a identificar a mudança do intertexto parodiado. 

 Nos termos de Grésillon & Maingueneau (1984), A1 e A2 são détournements do 

tipo captação nível 2 (absorvendo, portanto, as coerções do gênero paródia) ou formas 

de intertextualidade implícita (KOCH, 2012), pois em ambos ocorre alteração ou 

adulteração no significante do enunciado original, com a substituição e /ou acréscimo de 

palavras, fonemas e/ou enunciados.  

O caráter imitativo de A1 e A2 já pode ser notado antes da análise da letra, 

quando o nome do grupo de funk Gaiola das popozudas é parodiado em Gaiola das 

cabeçudas, em que o primeiro referente é mantido e se muda apenas o núcleo do 

sintagma adjetival de popozudas para cabeçudas. A gíria popozuda é derivada do 

substantivo, que também é uma gíria, popô que, por sua vez, significa nádegas. Aos 

radicais juntou-se o sufixo uda que, em português, significa provido ou cheio de. Ou 

seja, o referente cabeçuda instaura qualificando no texto o objeto-de-discurso gaiola ou 

então o sujeito-enunciador-funkeira (doravante Eue-F) que se caracteriza por ser muito 

inteligente (a gíria cabeçuda tem essa significação). 

 Assim, a partir do nome do grupo, tanto o Eue-F quanto seu projeto de dizer 

começam a ser referenciados na identificação, no início do videoclipe, do nome do 

grupo – Gaiola das cabeçudas –, no nome da música – Aula nº2 – e no nome do álbum – 

FunQ.I, que também não deixa de ser uma paródia do nome do gênero musical funk, 

sintetizando a proposta da paródia satírica: um funk que prime pelo quociente de 

inteligência. Esses procedimentos de referenciação visam à categorização dos 

referentes, fazendo com que eles “passem a existir”, legitimando também as críticas e 

ironizando o discurso que reclama por um funk intelectualizado. 

 Também legitima as críticas o tipo de videoclipe montado, com saliência na 

performatividade, sem efeitos de autenticidade, segundo a proposta para a definição das 

características do gênero videoclipe feita por Mozdzenski (seção 4.3.5 desta 

dissertação). Dessa forma, não se pretende um registro natural da vida do Eue-F e, por 

isso, lança-se mão de estratégias típicas dessa configuração: o Eue-F dubla a música e 

dança, junto do restante da Gaiola olhando diretamente para câmera e a montagem do 
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vídeo segue apenas a lógica da música – se se refere na música ao compositor austríaco 

Franz Schubert (A1), por exemplo, na cena aparece um dançarino caracterizado do 

compositor e ainda com uma máscara que o identifica, como vemos na figura 13: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 O Eue-F constitui assim um sujeito enunciador com legitimidade para aparecer à 

frente de um clipe e entreter os sujeitos destinatários, dotando de efeitos de verdade, 

com finalidade crítica, toda a misè en scene. Todos estes processos de referenciação – a 

construção de sujeitos enunciadores, por parte do sujeito-comunicante-Marcelo Adnet 

(doravante Euc-MA), e a nomeação do grupo (fazendo alusão a um grupo de funk já 

conhecido) e do álbum ao qual pertence a faixa musical Aula nº2 – pretendem fazer com 

que esses sujeitos enunciadores, grupo e faixa musical construam objetos de discurso 

“reais” e “verdadeiros”, porque só um sujeito-enunciador funkeira teria legitimidade 

para fazer um funk com esse teor crítico: para tanto, o Euc-MA se traveste de funkeira, 

tendo uma ideia estereotipada em mente, e insere pontualmente alguns desvios da 

norma culta do português ao longo da letra. 

 Assim, a nosso ver, não se procura, com a execução do videoclipe, promover um 

artista, um sujeito-comunicante que vai coincidir com o sujeito-enunciador/intérprete, 

mas tão somente legitimar a crítica que é feita. 

 Notamos que essa legitimação via nomeação do artista, do álbum e da música é 

feita sob o modo de organização descritivo, pois – como demonstra Charaudeau (2012) 

– o componente nomeação constitui uma das bases da identidade civil: provando a 

identidade, prova-se a existência da pessoa, como vemos na figura 2: 

 

Figura 13. Still de A1 
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 Ainda segundo os parâmetros adotados por Mozdzenski, A1 e A2 também 

apresentam ênfase na ficcionalidade, quando as cenas mostram-se como visualizações 

literais daquilo que, verbalmente, está sendo narrado, como vemos nas figuras de 3 e 6: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Still de A2 

 

Figura 15. Still de A1 

Figura 16. Still de A1 

Figura 17. Still de A2 
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Na figura 3, vemos alguém travestido de Vivaldi, com uma máscara para que o 

compositor seja identificado como o referenciado naquela parte (já que não há letra, 

apenas o som de violinos), e na figura 4 um dos sujeitos-enunciadores simulando estar 

tocando um violino depois do verso O V não esqueci, Toca um Vivaldi aí! 

Ressaltamos que as máscaras são recursos dos quais se lançam mão para que os 

intelectuais, pensadores, artistas referenciados sejam identificados ou reconhecidos 

pelos sujeitos destinatários. Entendemos que esse recurso foi utilizado também como 

uma forma de crítica, assumindo os sujeitos destinatários como incapazes de 

identificarem, apenas através da instauração de pistas verbais, seus referentes.  

 Na figura 5, enquanto os versos referem Guimarães Rosa (Guimarães Rosa fez 

contos e romances/ Poliglota; sertanista importante/ Neologismos, obras-primas, 

regionaização/ Descreveu as veredas desse grande sertão), visualizamos o Eue-F 

segurando o livro Grande Sertão:Veredas do romancista, como se o estivesse lendo; na 

figura 6, a narração fala do desejo do Eue-F: Eu só quero é ser feliz/ Comprar a coleção 

toda do Machado de Assis/ E poder me organizar/ Na minha prateleira os nacional têm 

seu lugar, e podemos ao mesmo tempo visualizar a prateleira onde os livros de 

escritores nacionais ficariam organizados. 

 Em É o Goethe/ É o Goethe/ É o Goethe (A1) temos uma paródia de É o pente, 

do grupo Os Hawaianos, em que há substituição no refrão da música da palavra “pente” 

para “Goethe”, que guardam entre si semelhança fonética. 

 Em Li tudo do Leon Tolstoi/ Li tudo do Leon Tolstoi/ Li tudo do Leon Tolstoi 

(A1) a paródia é parte de “Um tapinha não dói”, do grupo Bonde do Tigrão; há a 

Figura 18. Still de A2 
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substituição do enunciado todo Dói, um tapinha não dói/ Um tapinha não dói/ Um 

tapinha não dói98, em que se observa maior semelhança entre “dói” e “Tolstoi”. 

 Ao enunciado do célebre “Penso, logo existo”, procedeu-se ao acréscimo de 

informação sobre a autoria da frase: Penso, logo existo/ Penso, logo existo/ Penso, logo 

existo/ Descartes quem disse isso (A1). Da mesma forma, à fórmula E=mc² descoberta 

por Einstein, procedeu-se ao acréscimo dessa autoria em E=mc², Einstein no seu 

quadrado! (A2). 

 A simples substituição de fonemas ou o acréscimo ao enunciado, sem a mudança 

do intertexto, é uma estratégia da qual o sujeito-comunicante lança mão para que o 

intertexto seja facilmente recuperado pelo descodificador (ou sujeito-destinatário), de 

forma que este possa completar o primeiro sentido com o conhecimento e 

reconhecimento do texto parodiado.  

Em O bonde segue sua nau! / Segue sua nau!/ O bonde segue sua nau! (A1), a 

recuperação do funk “Chatuba de Mesquita” (A Chatuba de Mesquita/ Do bonde sexo 

anal) é ainda mais evidente, pois apesar da substituição de todas as palavras, a 

paronomásia (palavras com sons semelhantes e sentidos diversos) entre “Segue sua nau” 

e “Sexo anal” faz emergir uma forma bastante próxima do original; a rigor, há apenas 

uma mudança do fonema /k/ para o fonema /g/. 

Em (A2) temos No passinho, no passinho / No passinho do Proust é culto que 

parodia o funk “Prostituto” do grupo Os ousados, observamos o mesmo processo de 

paronomásia. O verso original é Mas vem que vem que é no passinho/ Vem que vem que 

é no passinho/ Vem que vem que é no passinho/ No passinho dos prostitutos99. 

 Dessa forma, para que a recuperação do intertexto aconteça plenamente – sob 

risco de se naturalizarem e de se adaptarem as imitações, alusões e citações presentes na 

paródia – é preciso que haja entre sujeito comunicante e sujeito destinatário uma 

correspondência ao menos parcial entre o conhecimento de mundo deste e o 

conhecimento compartilhado entre este e o sujeito-comunicante. Koch (2009) ensina 

que no caso da captação, quanto mais próximo o texto for do intertexto menos esforço o 

leitor/ouvinte precisará empregar para recuperar o texto parodiado. 

                                                      

98 Disponível em <http://letras.mus.br/furacao-2000/15575/>. Acesso em 19 Maio 2014. 
99 Disponível em <http://letras.mus.br/os-ousados/942552/>. Acesso em 19 Maio 2014. 

http://letras.mus.br/os-ousados/942552/
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 Apesar da tendência em definir A1 e A2 apenas como paródias, seguindo o senso 

comum, entendemos que, pare além do mero entretenimento, e sem negar-lhes o aspecto 

imitativo que têm, elas são também sátiras. 

 Nos termos de Bakhtin (2013), entendemos A1 e A2 como sátiras, primeiramente 

pelo seu caráter interdiscursivo. Nas duas paródias satíricas, dois discursos são violados: 

o primeiro discurso é o do próprio funk, que não apresenta como temática 

típica/esperada a “ostentação” de conhecimento acadêmico. O segundo discurso é, como 

já dissemos, aquele que não aceita o funk como movimento cultural legítimo, 

desmerecendo-o através de comentários pejorativos, não raro, classistas.    

Além disso, em ambos identificamos cenas de comportamento excêntrico e de 

violações do universalmente aceito, onde o sagrado é desmascarado e onde se vê um 

jogo de contrastes que aproxima o que, na realidade externa, não é aceito, ou não 

acontece ou não é/parece ser possível dos seus pares opositivos: por exemplo, para um 

discurso que rejeita o funk como “música” e apenas salienta a violência ou a 

hiperssexualização em suas letras, um Eue-F que seja inteligente não parece ser 

possível. Para esse discurso, uma funkeira intelectual viola o que é socialmente aceito. 

 No videoclipe de A2 chegamos a ver esse Eue-F, junto com outros sujeitos 

enunciadores (também funkeiros) lendo livros como “Grande Sertão: Veredas”, de 

Guimarães Rosa e “Mon Coeur Balance / Leur Âme – Histoire de La Fille Du Roi”, de 

Oswald de Andrade em uma biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Still de A2 
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O aspecto mais evidente da carnavalização em A1 e A2 fica por conta do 

travestimento do Euc-MA em Eue-F. Em sua “transformação”, o Euc-MA se amalgama 

ao Eue-F, formando com ela uma espécie de palimpsesto – no qual vemos sobre o 

mesmo “corpo” um estereótipo de funkeira se sobrepor à imagem de Marcelo Adnet, 

sem dissimulá-lo completamente. Por isso o Euc-MA não se confunde totalmente com o 

Eue-F, o que nos parece ainda mais expressivo nos termos dessas paródias satíricas, 

pois o Euc-MA não quer zombar do Eue-F mas sim de um discurso que assume uma 

funkeira como culturalmente incapaz de ser intelectual. Para tanto, o Euc-MA exagera 

na caracterização, optando exatamente por um estereótipo de funkeira. 

 Em A1, os outros sujeitos enunciadores interagem com o Eue-F da mesma forma 

travestidos: na maioria das cenas, eles estão travestidos de funkeira; entretanto, nas 

cenas em que são referenciados nomes como Einstein, Vivaldi e Schubert, os sujeitos 

enunciadores vestem uma máscara em preto em branco para representá-los, além de 

vestirem roupas que lembram o estilo e o caráter formal e cerimonioso da época em que 

viveram, ou que um espetáculo de ópera exige.    

 Também destaca-se em A1 e A2 uma categoria comum e profícua nas sátiras: a 

cena de coroação-destronamento. Esse ritual é definido por Bakhtin (2013) como 

ambivalente: nele a encenação e as roupas que vestem os coroados assumem um duplo 

significado.  

Em ambas as paródias satíricas, a ação da coroação e a ação do destronamento 

acontecem ao mesmo tempo, quando o Eue-F, apesar de, em sua coroação, se mostrar 

intelectualizada ou de conhecer vários nomes da Academia, nada de relevante fala sobre 

os intelectuais/artistas/pensadores, o que leva ao seu destronamento. 

O caráter conteudista das letras revela que o acúmulo de conhecimento pelo 

Eue-F não quer dizer necessariamente reflexão sobre o que se aprende. Tanto é assim 

Figura 20. Still de A2 
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que a menção ao princípio fundamental de toda a natureza racionalista Penso, logo 

existo (A1) não gera debate algum, ou não se reflete sobre ela, ficando o conhecimento 

restrito à autoria da frase Descartes quem disse isso.  

Em Stanislavski compõe o personagem/ Brecht quebra parede, com a plateia 

interage (A1) apenas uma dimensão superficial de cada um dos dramaturgos é trazida. 

No primeiro verso, faz-se alusão ao método de Stanislavski, sistema de ensino da arte de 

representar, cujo pressuposto fundamental estava numa profunda co-naturalidade que 

envolve o ator, personagem e espectador, uma espécie de “simpatia” universal, e o 

trabalho de composição consiste em descobrir e dar expressão aos vasos comunicantes 

da co-naturalidade (BORNHEIM, 1992, p. 289 apud RIZZO, 2001); no segundo verso, 

quarta parede refere-se à divisória entre a ficção e o espectador. A quebra da quarta 

parede, originada da teoria do teatro épico de Brecht, faz com que o ator represente 

diretamente para o público, quebrando a ilusão, destruindo os “campos hipnóticos” 

(RIZZO, 2001), enfim, interagindo com a plateia.  

Em A2, Lendo no meu quarto Fernando Pessoa / Queridinho do Harold Bloom, 

melhor de Lisboa/ Fígado com vários furos, alcoolismo foi sério/ Foi parar no 

cemitério o que se leva em consideração do poeta português – a despeito de sua obra 

vastíssima, a riqueza literária de seus heterônimos – é apenas sua vida pessoal, bem aos 

moldes de aulas de Literatura que ainda gastam tempo a falar sobre a vida do autor 

(“conhecimento” que inclusive pode ser cobrado em provas), que é considerada, 

fazendo-se alusão a sua causa mortis: cólica hepática causada por cálculo biliar 

associado à cirrose hepática. Dizer que Fernando Pessoa era/é “queridinho” de Harold 

Bloom é simplificar a declaração do crítico norte-americano que vê em Pessoa uma 

invenção fantástica que supera qualquer invenção de Borges100; para Bloom, Alberto 

Caeiro e Álvaro de Campos, heterônimos de Pessoa, são dois grandes poetas diferentes 

um do outro e do próprio Pessoa. Apesar disso, para o crítico literário, Fernando Pessoa 

é um Whitman renascido, que apenas deu nome diferentes para o “meu eu”, o “eu 

verdadeiro” ou “eu, eu mesmo” e “minha alma”101. (BLOOM, 1994) 

                                                      

100 Jorge Luis Borges. 
101 Texto original: As a foil to the Latin American poets I offer the amazing Portuguese poet, Fernando 

Pessoa (1888- 1935), who as a fantastic invention surpasses any creation by Borges. (...) Two of them 

[heterônimos] – Caeiro and Campos – are great poets, wholly different from each other and from 

Pessoa. (…) Pessoa (...) is Whitman reborn, but a Whitman who gives separate names to "my self, ", 

"the real me" or "me myself," and "my soul".  (p. 485) 
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 Em É o Maurice Béjart, Béjart, Béjart, Béjart/ Falei que era gay: dançava 

diferente/ Trabalhou com Laurent pra gente dançar (A2), a superficialidade do 

conhecimento do Eue-F sobre Maurice Béjart é flagrante: ela parece ser conhecedora 

apenas da orientação sexual do dançarino e de sua parceria com o escritor Jean Laurent 

– sem chegar a se aprofundar no que consistiu essa parceria102. 

Certamente que levamos em consideração para essas análises todas as limitações 

impostas pelo gênero e pela intenção do Euc-MA; não se poderia esperar numa letra de 

música/paródia satírica um aprofundamento sobre as produções dos intelectuais citados. 

Entretanto, é precisamente essa impertinência que torna a paródia satírica expressiva do 

ponto de vista discursivo: constituída de um tom irônico, desde a concepção do nome 

das músicas – Aula nº1 e Aula nº2 – a paródia satírica pretende imitar as letras de funks 

conhecidos (daí sua dimensão paródica) criticando o desejo de uma classe, que se 

entende superior culturalmente, por um funk intelectualizado (daí sua dimensão 

satírica).  

Para conferir efeitos de verdade a esse Eue-F, o Euc-MA coloca em sua fala os 

desvios da norma padrão da língua portuguesa tão comuns nas letras de funk, 

caracterizando a interdiscursividade das paródias satíricas através da polifonia entre as 

vozes do Euc-MA e as vozes do funk. Em QI coeficiente dos irmão temos dois desvios: 

o primeiro é a não concordância entre do e o termo irmão; o segundo é a própria 

associação entre o Q em QI e a palavra coeficiente, pois QI se refere a quociente e não 

coeficiente. O mesmo desvio de concordância de número acontece em É o Aleijadinho, 

não tinha uma das mão (A2); Na minha prateleira os nacional têm seu lugar (A2); Ela 

lê, ela escreve/ Elas dão uma rimada/ Elas tão poetizada! (A2) e Sivuca, vem aqui com 

o acordeão/ Vou botar ele no colo/ E dá acorde com as mão (A1), em que vemos 

também o desvio no uso do pronome “ele” como objeto direto. 

O uso de gírias, palavrões e outros desvios também são traços da linguagem 

adotados na paródia para se aproximar das letras de funk: Agora eu escrevo Orelha/ E 

ninguém vai me segurar; Mona Lisa!/ É nós (A1); Elas tão poetizada/ Ipad é o 

caralho!/ Porra, eu quero a capa é dura! (A2). 

 Tanto a categoria de coroação-destronamento quanto o amálgama entre o Euc-

MA e o Eue-F tornam necessário investigar sobre as duas identidades dos sujeitos da 

                                                      

102 Companhia Les Ballets de l'Etoile.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Ballets_de_l%27Etoile&action=edit&redlink=1
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interação verbal: a identidade social e a identidade discursiva, sobre as quais nos fala 

Charaudeau (1999, 2009, 2010).  

 A identidade social, referente ao sujeito-comunicante, do Euc-MA é responsável 

por parte da significação da paródia satírica no que diz respeito ao tom de crítica que ao 

texto se atribui. Vindo de uma família de artistas (sua mãe, Regina Cocchiarale é ex-

modelo e figurinista e o pai, Francisco Adnet é instrumentalista e arranjador), Marcelo 

Adnet cresceu na Zona Sul do Rio de Janeiro, no bairro do Humaitá, e se formou em 

Comunicação Social pela PUC-Rio e, portanto, pertence à classe média carioca. 

Marcelo Adnet tem, a princípio, senso crítico e está a par dos comentários depreciativos 

feitos ao funk o que lhe permite falar sobre o discurso claramente preconceituoso que 

relega ao funk um lugar de menos prestígio no rol dos gêneros musicais. Mais do que 

isso, Adnet – por sua criação e educação – é um sujeito que detém o conhecimento que 

se materializará nas letras das paródias e dos pastiches satíricos.  

Em relação a A1 e A2, esse conhecimento é tanto sobre nomes de 

intelectuais/pensadores/artistas que circulam em ambientes de Ensino Superior, quanto 

sobre assuntos mais relacionados ao Ensino Fundamental/Médio (como genética em 

Dança do Aa! dança do Aa!/ Ela define a cor dos olhos do seu filhinho!; ou fontes 

tipográficas de programas como Microsoft Word em Tem o sublinhar, o itálico e o bold/ 

Aperta o boldinho, aperta o boldinho/ Minha fonte é do boldinho/ Aperta o boldinho, 

aperta o boldinho/ Courier New é do boldinho – ambas em A2). Assim, é o 

conhecimento do Euc-MA que será revelado pelo Eue-F e, também por essa razão, 

apesar do amálgama, podemos entrever aquele, mesmo quanto é este quem fala na 

enunciação. 

Já a identidade discursiva do Eue-F é a de uma intérprete/compositora do gênero 

musical funk, que detém um conhecimento conteudista, porém superficial sobre 

personagens da Academia.  

A construção dessa identidade acontece no próprio processo de referenciação, 

em que o Eue-F, por exemplo, afirma em A1 ter lido tudo do escritor russo Leon Tolstoi 

– que conta com mais de vinte e sete obras – ou expressa em A2 o desejo de ter uma 

coleção com todos os livros escritos pelo brasileiro Machado de Assis (que conta com 
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dez romances, sete livros de contos, sete livros de poesia103, enfim, uma obra 

vastíssima). Entretanto, entendemos ser a primeira estrofe de A1, que parodia o funk que 

toca em todas as aberturas dos bailes da equipe Furacão 2000104, a mais expressiva na 

construção da identidade desse sujeito-enunciador que valoriza mais a quantidade do 

que se sabe do que propriamente a qualidade do conhecimento. 

Essa estrofe é organizada no modo descritivo, cujo componente nomear faz com 

que, sendo nomeados, os seres do mundo existam. Sua finalidade é recensear 

enumerando partes de um conjunto, procedimento que permite fazer uma lista de seres, 

causando então um efeito de gênero inventário. 

O conjunto cujas partes serão recenseadas, no caso, é o conhecimento intelectual 

do Eue-F. Entretanto, esse recenseamento que se faz é, em sua constituição, aleatório ou 

sem “pertinência comum” entre os nomes que referencia. Esse agrupamento aleatório é, 

por essa mesma razão, expressivo, pois recenseando os conhecimentos do Eue-F de 

forma aleatória, o Euc-MA tem como projeto de dizer mostrar a “impertinência” de um 

funk intelectualizado. 

No mesmo “balaio”, o Eue-F agrupa artistas plásticos brasileiros, compositores 

de ópera, escritores portugueses e brasileiros, músicos, dramaturgos, filósofos, um 

profeta. O grau máximo da impertinência desses conhecimentos acontece na 

referenciação do nome da ex-apresentadora de programas infantis Xuxa. 

A superficialidade de seu saber, pela qual o Euc-MA é responsável, é expressiva 

no sentido de debochar daqueles que reclamam da falta de conteúdo do funk e ironizar o 

acúmulo de saberes, que é útil e pertinente talvez apenas no momento que antecede a 

reprodução musical (quando se faz um arranjo e/ou compõem-se música e letra), mas 

que perde essa pertinência se for apenas para ser exibido, como é o caso de A1 e A2. 

Entendemos que a cena de coroação-destronamento faz emergir a necessidade de 

investigação sobre as identidades social e discursiva uma vez que, como já dissemos, os 

conhecimentos exibidos no texto obviamente são do Euc-MA, uma vez que o Eue-F é 

apenas um personagem inventado. Isso quer dizer que, mesmo para uma exposição 

superficial, essa superficialidade volta-se tão somente para o Eue-F, já que podemos 

                                                      

103 Disponível em <http://machado.mec.gov.br/index.php/obra-completa-mainmenu-123>. Acesso em 25 

Maio 2014 
104 F de força/ U de união/ R de rainha do movimento que é bom/ A de amizade/ C de coração/ A de 

autoridade/ e O de organização/ o 2 não esta sozinho, está com os 0 em união/ Campeões é o lindo 

Parque Boa Vista e Camarão/ Equipe poderosa Furação 2000/ E quem não gostou, vai pra puta que o 

pariu. 

http://machado.mec.gov.br/index.php/obra-completa-mainmenu-123
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pressupor que o Euc-MA possui conhecimentos mais complexos (e completos), como a 

teoria da quarta parede ou o livro The western Canon: the books and school of the ages 

(de Harold Bloom). 

Entretanto a identidade discursiva do Eue-F foi assim construída pelo Euc-MA 

para que este pudesse atingir seu objetivo: criticar e revelar a impertinência de um grupo 

(heterogêneo e identificável facilmente por comentários na internet sobre o funk) que 

pede uma intelectualização de um gênero que nunca teve essa finalidade.  

O palimpsesto formado pela sobreposição do Eue-F ao Euc-MA, com todo o 

exagero e estereotipação, revela o jogo de vai e vem entre a identidade social e a 

identidade discursiva, esta se diferenciando daquela e formando uma identidade dupla, 

em que o “dizer” mascara o “ser” (ou o Eue-F mascara o Euc-MA), revelando a ironia 

do que é dito. Em termos de coroação-destronamento, podemos pensar que na paródia 

satírica esse mascaramento é falho, mas é um falho proposital, porque torna o discurso 

ainda mais irônico. A máscara do Eue-F cai e se recoloca ao mesmo tempo e o tempo 

inteiro, pois quem diz – na verdade – é o EUc-MA, que é o sujeito que conhece Brecht, 

Stanislavski, Fernando Pessoa. A face do Eue-F é revelada nos momentos em que há 

desvios da norma culta da língua, ou quando há erro na pronúncia de um nome como 

em Falei que era gay: dançava diferente/ Trabalhou com Laurent pra gente dançar 

(A2) em que o nome de Jean Laurent é pronunciado exatamente como se fala de forma a 

rimar com “diferente” – coroação e destronamento acontecendo simultaneamente.   

 

5.3 RAP DO PM 

 

Nesta seção, procederemos à análise da letra e do videoclipe da paródia satírica 

Rap do PM (doravante RPM) que, assim como A1 e A2, foi inspirada em letras de 

funk105 bastante conhecidas do público jovem. Tanto RPM como A1 e A2 podem ser 

considerados, no universo musical, como medleys – pot-pourri ou mistura de várias 

músicas (no caso, várias paródias de diversos funks/raps) numa única faixa musical. Ao 

longo da análise argumentaremos que RPM não é apenas uma paródia, pois não visa à 

                                                      

105 A exceção são os versos em que se parodia a música Rebolation, que não é do gênero rap, mas sim 

axé; também os versos em que se parodia a música Paparazzi, da cantora Lady Gaga; e os versos em 

que se parodia Fora de Ordem, de Caetano Veloso. 
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mera imitação da estrutura/melodia de outras músicas, mas é também sátira, pois critica 

a ação do poder público representado pela figura da polícia militar. 

Além da conscientização de jovens negros periféricos e da construção de suas 

identidades serem temas constantes nas letras de rap, a denúncia de violências policiais 

sofridas por esses mesmos jovens também é referida de forma recorrente nos chamados 

raps conscientes ou gangsta rap: neles revelam-se a opressão e violência 

constantemente sofridas por moradores das periferias. Talvez por isso, por ser associado 

a uma classe pobre e negra, por falar de uma realidade bastante sofrida e que não 

interessa a um público potencialmente consumidor/comprador de CD’s, esse subgênero 

do rap não encontre lugar na chamada grande mídia. Entretanto, é essa a temática de 

RPM, que ironicamente, ao dar voz ao opressor, apresenta o mesmo caráter 

contestatório do raps conscientes e argumenta no mesmo sentido, reforçando as 

matrizes do próprio rap. 

 

 

Rap do PM 

(MC Ratão) 

 

(Refrão) 

Rap, ra, ra, rap, Rap do PM 

Vai ser pior, vai ser pior 

Va, va, vai ser pior se eu achar, hein? 

Rap, ra, ra, rap, Rap do PM 

Vai ser pior, vai ser pior 

Va, va, vai ser pior se eu achar, hein? 

 

Quer rodar, quer rodar 

PM vai te ensinar 

Quer rodar, quer rodar 

PM vai te ensinar (P29) 

 

Desembarca, não reage 

É a melô da abordagem 

Desembarca, não reage 

É a melô da abordagem  

 

Atrás da moita com o quepe na mão 

Estou sempre na dixava 

Sou o PM Ratão 

 

Dança da viatura 

Da, dança da viatura 

Da, dança da viatura 

Os playboy rodou na dura 

Dança da viatura 

Da, dança da viatura 

Da, dança da viatura 

Os playboy rodou na dura (P8) 

 

(Repete refrão) 

 

O documento está fora da ordem 

Fora da ordem estadual 

O documento está fora da ordem 

Você vai ter que morrer em 100 real 

(P31) 

 

Os PM vêm de moto 

Vêm também de viatura 

Mas no sul, em Porto Alegre 

Tem outro tipo de dura 
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Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó 

A brigada pocotó 

Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó 

A brigada pocotó (P28) 

 

É o abordation, tion 

É o abordation, tion 

É o abordation, tion 

É o abordation, tion 

É o abordation, tion 

É o abordation, tion 

É o abordation, tion 

É o abordation, tion (P32) 

 

Eu vou abrir teu porta-malas 

Eu vou abrir teu porta-luvas 

Vasculhar tuas paradas 

Essa dura tá uma uva 

Vai PM, vai PM, va, va, va, vai PM, vai 

PM (P33) 

 

Ai que bom seria se o flagrante eu 

achasse 

Flagrante, eu achasse 

Ai que bom seria se o flagrante eu 

achasse 

Flagrante, eu achasse (P34) 

 

PM marrento 

Arma pra fora da janela 

Ganha dinheiro no asfalto 

E esculacha na favela 

PM marrento 

Arma pra fora da janela 

Ganha dinheiro no asfalto 

E esculacha na favela 

 

Dói! Um tapinha não dói 

Um tapinha não doi 

Tapinha num playboy 

Dói! Um tapinha não dói 

Um tapinha não doi 

Tapinha num playboy (P3) 

 

Todo mundo treme 

Quando ouve a sirene 

Assim ó 

 

Dispensa ou entoca 

Dispensa ou entoca 

Dispensa ou entoca 

É a Polícia Militar 

Dispensa ou entoca 

Dispensa ou entoca 

Dispensa ou entoca 

É a Polícia Militar 

 

Falou no celular (vai rodar) 

Sem IPVA (vai rodar) 

Na lei seca (vai rodar) 

Se arma portar (vai rodar) 

Se o flagrante eu achar (vai rodar) 

Manobra irregular (vai rodar) 

Se o sinal avançar (vai rodar) 

Se a dura te parar (vai rodar) 

Se a sirene tocar (vai rodar)

 

 

 

Por sua natureza imitativa e humorística, RPM pertence ao gênero textual 

paródia. Substituindo as formas de seis letras de funk, uma de axé, uma de pop music e 

uma de MPB, essa mistura ou re-união (MACHADO, 2004) que acontece em RPM 

modifica as intenções iniciais dos sujeitos comunicantes dos discursos parodiados sem, 

no entanto, desviar-se de uma das intenções do próprio rap – que é a denúncia de 

violência policial. 

Muito por isso, não estranhamos que no título da canção esteja incluído o nome 

rap, ainda que não tenha sido a ela incorporada nenhuma música desse gênero musical. 
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Entendemos que o processo de definição do gênero da canção deveu-se ao seu caráter 

tão contestatório quanto o das “verdadeiras” letras de rap (raps feitos por rappers), que 

muitas vezes apresentam como temática a denúncia de violência policial. O funk, em 

especial a vertente carioca do gênero, não apresenta essa temática, pelo menos não de 

denúncia, mas sim de incitação ao embate contra a polícia. Dessa forma, nada mais 

coerente – ainda que RPM seja predominantemente um pot-pourri de funks – que defini-

lo como rap e não funk.  

Partindo de uma mistura desses cinco gêneros musicais (funk, rap, axé, pop 

music e MPB) e amalgamando-os numa batida típica de funk – o rap do Rio de Janeiro 

são poemas106 cantados no ritmo do funk – RPM se aproxima tanto dos raps quanto dos 

funks cujas temáticas são denúncias de repressão por parte de policiais militares, 

configurando-se numa crítica – não às letras parodiadas – mas a essas ações e, de forma 

irônica, dando voz aos agentes denunciados.   

Nos termos de Grésillon & Maingueneau (1984), RPM é um détournement do 

tipo captação nível 2 – absorvendo, portanto, as coerções do gênero ao qual os textos 

pertencem – ou forma de intertextualidade implícita (KOCH, 2012), pois na paródia 

satírica em questão ocorre alteração ou adulteração no significante do enunciado 

original, com a substituição e/ou acréscimo de palavras e/ou de fonemas. Incidindo 

sobre diversas letras de funks, funks proibidões, sobre Fora de ordem, de Caetano 

Veloso, e Rebolation do grupo Parangolé, e Paparazzi, de Lady Gaga, RPM reforça o 

discurso e a ideologia do rap como movimento cultural e contestatório. Esse reforço 

acontece de maneira irônica, pois dá-se voz ao PM – opressor –  que por sua vez, 

reafirma sua violência e práticas opressoras. 

A paródia começa a ser construída a partir da concepção de seu título Rap do 

PM. Em 1995, a produtora Som Livre lançou três volumes do CD Rap Brasil: das trinta 

e uma músicas, vinte e sete começam seus títulos com “rap da/do/dos”, sendo que no 

primeiro desses CDs os títulos de todas as músicas começam com essa expressão107. As 

locuções adjetivas dos títulos das músicas funcionam como um resumo do que se vai 

falar na letra do rap; da mesma forma, em RPM, a locução adjetiva do PM instaura o 

                                                      

106 Rap significa rhythm and poetry: ritmo e poesia. 
107 Faixas na ordem: Rap da felicidade; Rap Endereço dos Bailes; Rap do festival; Rap do amor; Rap do 

amigo; Rap da diferença; Rap da cabeça; Rap do centenário; Rap da dança da bundinha; Rap do 

curral; Rap do trem; Rap da Rocinha.  
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sujeito-enunciador-MC PM Ratão (doravante Eue-PMR) como a voz que vai falar na 

canção da mesma forma que alude à temática dela. 

Além disso, o PM Ratão leva ao nome as iniciais MC, ou seja, mestre de 

cerimônias – espécie de título pelo qual são conhecidos os cantores de rap. Nos três 

volumes de Rap Brasil, a maioria dos rappers leva as iniciais MC antes de seus 

nomes/apelidos.  

Assim, a partir do nome do sujeito-enunciador, tanto o Eue-PMR quanto seu 

projeto de dizer começam a ser referenciados na identificação, no início do videoclipe, 

pelo nome do MC – MC Ratão –, oelo nome da música – Rap do PM – e pelo nome do 

álbum – Tropa de Choque. Tropa de Choque ou Polícia de Choque é uma unidade da 

polícia militar especializada em controlar, reprimir e dispersar multidões em 

manifestações constitucionais; sua função também pode ser a reintegração de posse de 

imóveis ocupados. Como as ações da Tropa de Choque também são marcadas pela 

violência contra os cidadãos a serem dispersados/removidos, a instauração desse objeto-

de-discurso faz parte da intencionalidade do Euc-MA, que é justamente a crítica a essas 

ações. Todos esses procedimentos de referenciação visam à legitimação dos referentes, 

fazendo com que eles “passem a existir”. 

Ao todo, identificamos oito músicas cujas estruturas e melodias foram imitadas e 

a elas incorporadas outras letras de cunho satírico. 

Na primeira estrofe, o Eue-PMR diz “Vai ser pior se eu achar, hein?” – fazendo 

alusão a uma fala comum numa situação de abordagem (situação essa que também vai 

ser aludida no decorrer da música) e revelando a violência recorrente com que essas 

situações se dão ante a ameaça explícita de um PM. Dessa forma, já no início da paródia 

satírica, esse sujeito enunciador constrói sua identidade discursiva como alguém que, 

partindo do pressuposto de que a pessoa abordada está mentindo sobre o que quer que 

se tenha para achar (provavelmente drogas), ameaça-a, insinuando que a punição, caso 

alguma coisa seja realmente achada, será algo além da punição cabível numa situação 

de flagrante delito.    

Nos quatro primeiros versos da segunda estrofe Quer rodar, quer rodar/ PM vai 

te ensinar/ Quer rodar, quer rodar/ PM vai te ensinar parodiam-se os primeiros versos 

do funk “Cerol na mão”, do grupo Bonde do Tigrão, que diz: Quer dançar, quer dançar/ 

O Tigrão vai te ensinar, em que se substituíram o verbo “dançar” por “rodar” (gíria que 

significa “ser pego ao cometer um ato falho”, “falhar”, “ser preso”) e o nome do sujeito-
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enunciador de “Cerol na mão”, Tigrão, por “PM”, que é o sujeito-enunciador do rap. A 

escolha do verbo “rodar” nesse contexto significa “ser preso” e é bastante expressiva 

uma vez que ancora a opinião do Euc-MA sobre as práticas policiais que muitas vezes 

beiram o abuso de autoridade. No contexto da paródia satírica, o Eue-PMR é alguém 

que se mostra inclinado a prender aqueles a quem aborda, propondo-se a “ensiná-los” o 

que fazer (ou não fazer) para “rodarem”. Referindo-se ao ato de prender como “rodar” e 

mostrando um Eue-PMR predisposto a isso, o Euc-MA revela seu ponto de vista, que é 

o mesmo ponto de vista do sujeito-enunciador, contornando todo o enunciado de um 

tom irônico.  

Na quarta estrofe Dança da viatura/ Dança da viatura/ Dança da viatura/ Os 

playboy rodou na dura, parodiam-se o refrão de “Dança da motinha”, de Vanessinha 

Picatchu, que diz: Dança da motinha/ Dança da motinha/ Dança da motinha/ As 

popozuda perde a linha. A marca de plural apenas no determinante em as popozuda 

perde a linha é mantida na paródia: os playboy rodou na dura. 

Observamos que a expressão nominal definida os playboy foi motivada por ser 

capaz de caracterizar o referente, no caso, os homens que estão sendo abordados pelo 

PM, mas também por causa da percepção que o Eue-PMR tem desses homens: a gíria 

playboy, que significa jovem geralmente de classe média/alta, que anda com roupas e ou 

acessórios caros, geralmente serve para identificar depreciativamente o referente. O 

Euc-MA parte de um conhecimento que pressupõe compartilhar com o sujeito-

destinatário, para referenciar aqueles que estão sendo abordados, construindo, dessa 

forma, a identidade discursiva do Eue-PMR como um agente que os deprecia. 

Na sexta estrofe, os versos Alguma coisa está fora da ordem/ Fora da nova 

ordem mundial da canção “Fora de ordem”, de Caetano Veloso, é parodiada nos versos 

O documento está fora da ordem/ Fora da ordem estadual/ O documento está fora da 

ordem/ Você vai ter que morrer em 100 real. “Documento” instaura no discurso o 

referente “carteira de habilitação nacional” ou CNH, e a expressão “fora da ordem” 

instaura no discurso a validade vencida do documento. No verso seguinte, recorrendo ao 

conhecimento comum de atos de suborno por parte da polícia, a ação é criticada pelo 

Euc-MA ao fazer-se alusão ao ato de corrupção passiva do Eue-PMR em Você vai ter 

que morrer em 100 real, em que “morrer” é um gíria entendida como “perder”, “pagar”; 

no caso, “perder”, “pagar” R$ 100 para que o veículo e/ou o documento vencido (“fora 

da ordem”) não sejam apreendidos, construindo a identidade do Eue-PMR como um 
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agente policial corrupto, que em vez de cumprir com a lei de apreender o veículo ou 

aplicar multa ao motorista, pede suborno para que o documento e/ou o carro sejam 

liberados. 

Nas sétima e nona estrofes, são parodiados os versos Vou mandando um 

beijinho/ Pra filhinha e pra vovó/ Só não posso esquecer/ Da minha eguinha pocotó/ 

Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó/ Minha eguinha pocotó do funk “Eguinha pocotó”, de 

MC Serginho. Na sétima estrofe Os PM vêm de moto/ Vêm também de viatura/ Mas no 

sul, em Porto Alegre/ Tem outro tipo de dura/ Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó/ A 

brigada pocotó, instaura-se como “brigada pocotó” a polícia montada da cidade de 

Porto Alegre. Como o processo de referenciação é instável, o Euc-MA é autorizado a 

preterir o nome oficial “Polícia Montada” e instaurá-la no texto como “brigada pocotó”, 

uma vez que a onomatopeia “pocotó” – um traço, portanto, que identifica o referente – 

refere-se, tanto no texto parodiado quanto na paródia, a égua/cavalo, veículo(s) usado(s) 

pela Polícia Montada. 

Nos versos da nona estrofe Eu vou abrir teu porta-malas/ Eu vou abrir teu 

porta-luvas/ Vasculhar tuas paradas/ Essa dura ta uma uva/ Vai PM, vai PM, va, va, 

va, vai PM, vai PM, o Eue-PMR refere-se ao ato administrativo busca pessoal, sem, no 

entanto, ter mencionado a expressão anteriormente. Os três primeiros versos Eu vou 

abrir teu porta-malas / Eu vou abrir teu porta-luvas / Vasculhar tuas paradas instauram 

o referente “busca pessoal” como uma abordagem abusiva por parte do sujeito-

enunciador que, vale chamar a atenção, não se “envergonha” de sua ação. O abuso e a 

postura de certeza da impunidade são confirmados e reforçados pelo último verso, Essa 

dura ta uma uva, em que “dura” recategoriza “busca pessoal”.  

Vale chamar a atenção para o fato de que “dura” foi introduzido na paródia 

satírica logo nas primeiras estrofes, mas apenas nessa e na estrofe seguinte é que houve 

a elucidação do significado do termo. 

Na décima estrofe, os versos I'm your biggest fan I'll follow you until you love 

me/ Papa-paparazzi, da música “Papparazzi”, da cantora Lady Gaga são parodiados em 

Ai que bom seria se um flagrante eu achasse/ Flagrante, eu achasse. Nele, o referente 

“busca pessoal” é recategorizado mais uma vez na forma nominal “flagrante”. 

Considerando que a seleção lexical dá-se numa dimensão dialógica, a reformulação da 

percepção do objeto-de-discurso “dura” sem a interferência de outros pontos de vista 

caracteriza-se como um processo de autodialogismo. Aqui também o Eue-PMR é 
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instituído na paródia satírica como um policial que “acharia bom”, que deseja encontrar 

alguma infração penal, ou para que ele possa prender o agente da infração ou para que, 

mais uma vez, possa suborná-lo pra não levá-lo preso. 

Entendemos que “dura” e “flagrante” inserem-se no processo de recategorização 

– num processo de grau menor de explicitude –, pois analisamo-los por um viés 

cognitivo-discursivo, como propõe Lima (2009, p. 57), em que o fenômeno pode 

também ser reconstruído pela “evocação de elementos radicados num nível cognitivo”. 

Dessa forma, mesmo da primeira vez em que são instaurados no texto, essa citação não 

se trata de uma simples introdução de referentes, uma vez que o Euc-MA conta com o 

conhecimento compartilhado com sujeitos-destinatários, conhecimento esse que liga os 

termos às expressões e às gírias que remetem a situações de abordagem policial. 

Na décima segunda estrofe, os versos Dói! Um tapinha não dói/ Um tapinha não 

dói/ Um tapinha não dói do funk “Um tapinha não dói” do grupo Bonde do Tigrão é 

parodiado nos versos Dói! Um tapinha não dói/ Um tapinha não dói/ Tapinha num 

playboy. Aqui o projeto de crítica do Euc-MA fala sobre a violência física tantas vezes 

aludida e referenciada nas letras dos chamados raps conscientes ou gangsta rap. 

Entretanto, como é o agente opressor quem detém a voz na canção, em vez de frases de 

protesto e de revolta contra essa violência, o Eue-PMR minimiza a ação dizendo que 

Um tapinha (no playboy) não dói. Mais uma vez, a figura do playboy é trazida e, de 

novo, pejorativamente, como aquele que (não se sabe bem por que) merece apanhar. 

Como RPM é um caso de captação (GRÉSILLON & MAINGUENEAU, 1984), 

o esforço empregado para que o sujeito-destinatário recupere os textos parodiados é 

menor. Entretanto, entendemos que o reconhecimento dos intertextos colabora para o 

humor da paródia satírica, mas não é obrigatoriamente necessário para que a crítica seja 

elaborada/entendida. Isso porque, mesmo que fosse apenas um pastiche (satírico), RPM 

ainda teria sua batida baseada no funk e no rap. O conhecimento de mundo que precisa 

ser compartilhado entre o Euc-MA e seus sujeitos-destinatários poderia acontecer num 

nível parcial, que ainda assim a crítica da paródia satírica não se perderia. Isso porque a 

crítica é validada pelo seu viés satírico. 

Nos termos de Bakhtin (2013), entendemos que RPM também é sátira, pois 

podemos nele identificar cenas de comportamento excêntrico e de violações do 

universalmente aceito, como a de um sujeito enunciador policial militar como voz 

opressora que fala através de um gênero musical cujas raízes encontram-se numa 
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juventude negra periférica, ou seja, naqueles que são oprimidos. Desmascara-se o que é 

sagrado (o rap e seus representantes), sem, no entanto, contradizê-lo, podendo-se ver 

um jogo de contrastes que aproxima o que, na realidade externa, não é aceito, ou não 

acontece ou não é/parece ser possível dos seus pares opositivos, a não ser pela força 

irônica, como é o caso de RPM. Nessa linha, num primeiro momento RPM parece violar 

o discurso do rap, para então reforçá-lo, contradizendo – na verdade – o discurso de 

opressão da polícia militar. 

Mais uma vez o aspecto mais evidente da carnavalização acontece via 

travestimento do Euc-MA em Eue-PMR. Em sua “transformação”, o Euc-MA se 

amalgama ao Eue-PMR, sem dissimulá-lo completamente, mas que pode ainda pode ser 

visto (GENETTE, 2006). Por isso o Euc-MA não se confunde totalmente com o Eue-

PMR, tornando possível a crítica a esse sujeito-enunciador como um sujeito corrupto e 

violento.  

 No videoclipe, outros sujeitos enunciadores interagem com o Eue-PMR: um 

deles também travestido de policial militar e dois que deveriam estar travestidos de 

“playboy”, mas que vestem roupas simples, chinelo, sendo que um deles aparece em 

algumas cenas sem camisa. Contudo, não estranhamos essa incompatibilidade entre a 

escolha lexical para referenciar aqueles que são abordados e os trajes que vestem, 

entendendo-a como mais uma estratégia para validar uma crítica às ações da polícia que, 

mesmo ao abordarem um cidadão que não é de classe média/alta, refere-se a ele como 

playboy indiscriminadamente.      

 Tanto as roupas que imitam uma farda oficial da polícia militar, quanto os 

quepes, cassetetes e fuzis de brinquedo que compõem o travestimento do Eue-PMR 

assumem, cada um, um duplo significado nas ações de coroação-destronamento. Como 

símbolos de poder (inclusive do Poder Executivo, do qual a Polícia Militar faz parte), 

que vestem os coroados/futuros destronados, esses acessórios são ressignificados, 

representando o sério e, ao mesmo tempo, o cômico, violando o que é aceito na 

realidade, como um PM que se vangloria de suas ações abusivas e chega a rir delas, 

como podemos ver na figura 21: 
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Figura 21. Still de Rap do PM 

A configuração do videoclipe de RPM também legitima o projeto de dizer do 

Euc-MA, pois apresenta saliência tanto na performatividade quanto na ficcionalidade. 

Como já foi mencionado na seção Videoclipe, os videoclipes que apresentam saliência 

na ficcionalidade são aqueles que narram uma história; assim, a narrativa visual 

corresponde à “visualização literal” das letras das canções, pois se busca, mais uma vez, 

legitimar uma letra que pretende, através dos processos de referenciação e 

recategorização, criticar as ações abusivas da PM. Já os videoclipes que apresentam 

saliência na performatividade evidenciam a capacidade técnica do artista como 

músico/musicista profissional, como vocalista e/ou como dançarino(a), e podem ou não 

possuir efeitos de autenticidade.  

No caso do videoclipe de RPM, a ficcionalidade soma-se à performatividade 

com efeitos de autenticidade, pois a visualização literal que corresponde à narrativa 

verbal retrata o Eue-PMR em seu “ambiente natural”, exercendo sua função de policial 

militar (tanto é assim que ele usa uma farda, quepe e em algumas cenas aparece 

segurando um cassetete), como podemos ver nas figuras 22 e 23: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Still de Rap do PM 
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Entretanto, a performance do Eue-PMR e a do outro sujeito-enunciador (que não 

é nomeado) também são explicitamente realizadas para a produção do videoclipe, ou 

seja, nessas performances não há efeito de autenticidade, pois os sujeitos-enunciadores 

olham diretamente para a câmera, dublando a canção (figuras 24 e 25) e fazendo 

algumas coreografias (figuras 26 e 27): 

 

 

Figura 24. Still de Rap do PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Still de Rap do PM 

Figura 25. Still de Rap do PM 
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Assim, o Eue-PMR constitui-se como um sujeito enunciador com legitimidade 

para aparecer à frente de um clipe e entreter os sujeitos destinatários, dotando toda a 

misè en scene de efeitos de verdade, já que se identifica e se traveste de policial militar, 

tudo isso com finalidade crítica. A construção de sujeitos-enunciadores, por parte do 

Euc-MA, e a nomeação do álbum (Tropa de Choque) ao qual pertence a faixa musical 

Rap do PM, enfim, todos esses processos de referenciação pretendem fazer com que 

esse sujeito-enunciador, álbum e faixa musical tenham esse efeito de verdade, porque só 

um sujeito-enunciador que é policial militar teria legitimidade para fazer um rap com 

esse teor crítico: para tanto, o Euc-MA se traveste de PM, com farda, quepe e às vezes 

porta cassetete e uma arma. 

 Dessa forma, não se procura com a execução do videoclipe promover um artista, 

um sujeito-comunicante que vai coincidir com o sujeito-enunciador/intérprete, mas tão 

somente, legitimar a crítica que é feita. 

Figura 26. Still de Rap do PM 

Figura 27. Still de Rap do PM 
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 Notamos que essa legitimação, via nomeação do artista, do álbum e da música, é 

feita sob o modo de organização descritivo, pois – como demonstra Charaudeau (2012) 

– o componente nomeação constitui uma das bases da identidade civil: provando a 

identidade, prova-se a “existência da pessoa”, como vemos na figura 28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, no processo de nomeação, também entrevemos o componente 

qualificação, que ajuda a produzir o efeito de realidade pretendido, ao descrever sobre 

quem aquele rap vai falar: no caso, do PM. 

A identidade discursiva, como já pontuamos, refere-se ao sujeito-enunciador da 

paródia satírica e vai ser construída ao longo dos processos de referenciação, mediante a 

escolha lexical operada pelo sujeito-comunicante, cuja identidade (social) será mais ou 

menos mascarada – pois que o palimpsesto formado entre o Euc-MA e o Eue-PMR não 

dissimula completamente a imagem do primeiro. Assim a identidade discursiva 

diferencia-se da identidade social formando uma identidade dupla de “ser” e de “dizer” 

que mascara o “ser”. 

É dessa forma que o Eue-PMR constrói sua identidade no próprio fazer paródico 

satírico, trazendo à enunciação um efeito de gênero relato pessoal. Isso porque toda a 

paródia satírica é organizada no modo descritivo, visando a alcançar uma “construção 

objetiva do mundo”108, através do componente localizar-situar, o que confere um efeito 

de verdade (reforçado pelo ato de nomeação – do sujeito-enunciador, da música e do 

álbum) à sua finalidade de contar/narrar. 

                                                      

108 Charaudeau (2012) observa que essa objetividade não se trata de Verdade do mundo, mas sim de um 

imaginário social compartilhado que representa o mundo conforme o que se crê ser verdade. Continua 

afirmando que essa “objetividade” depende também de uma observação do mundo que possa ser 

compartilhada pelos membros de uma comunidade social. 

Figura 28. Still de Rap do PM 
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Esse efeito de verdade é conseguido nas alusões feitas, ao longo da paródia 

satírica, às ações e falas da polícia quando ela se encontra no exercício de sua função, 

como já foi pontuado, por exemplo, na primeira estrofe, em que o Eue-PMR diz Vai ser 

pior se eu achar, hein? Na terceira estrofe, o Eue-PMR revela/conta/narra como 

procede no seu trabalho Atrás da moita com o quepe na mão/ Estou sempre na dixava e 

então se apresenta: Sou o PM Ratão. “Estar na dixava” significa “estar escondido” (no 

caso, atrás da moita). Ou seja, a identidade discursiva é construída ao se narrarem 

situações que fazem parte de um imaginário social sobre as ações e práticas da polícia. 

Quando se faz alusão às situações de abordagem, essa narração remete 

imediatamente a casos de corrupção ativa ou passiva, como nos versos O documento 

está fora da ordem/ Você vai ter que morrer em 100 real e Eu vou abrir teu porta-luvas/ 

Vasculhar tuas paradas/ Essa dura ta uma uva, nos quais fica bastante evidente que 

esse sujeito-enunciador pede suborno explicitamente, no primeiro caso, e/ou que espera 

tirar alguma vantagem da busca pessoal (“dura”) à qual está procedendo.     

A imagem social que se tem dessa entidade torna-se ainda mais clara (decerto 

menos irônica) quando percebemos a presença de outra voz que confirma a perspectiva 

sob a qual é entendida a figura da polícia. Isso acontece porque a voz que irá se 

posicionar no discurso é daqueles sujeitos-enunciadores que representam o cidadão 

comum, vítima em potencial de abusos policiais.  

Em PM marrento/ Arma pra fora da janela/ Ganha dinheiro no asfalto/ E 

esculacha na favela, o objeto-de-discurso PM é referenciado como marrento, gíria que 

identifica aquele que se considera poderoso, que julga ter força, ou seja, um PM 

marrento é aquele que pratica o abuso de poder ou de autoridade109. Esses abusos serão 

confirmados nos dois últimos versos (Ganha dinheiro no asfalto/ E esculacha na 

favela) nos quais se instaura no discurso o referente propina – dinheiro obtido ou 

fornecido de forma ilícita como suborno em atos de corrupção. Dessa forma o “arrego” 

(gíria pela qual o termo propina é conhecido) que é pedido ou aceito pelo PM é obtido 

no asfalto (em oposição à favela) em locais onde funcionam atividades ilegais. Além 

disso, o PM é alguém violento, que desmoraliza, humilha, expõe à vexação/vergonha, 

                                                      

109 formas arbitrárias de agir do agente público no âmbito administrativo, em que está adstrito ao que 

determina a lei (princípio da estrita legalidade). Disponível em: < 
http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/20923/qual-a-diferenca-entre-o-abuso-de-poder-e-o-abuso-de-

autoridade-ariane-fucci-wady>. Acesso em 04 Junho 2014.   

 

http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/20923/qual-a-diferenca-entre-o-abuso-de-poder-e-o-abuso-de-autoridade-ariane-fucci-wady
http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/20923/qual-a-diferenca-entre-o-abuso-de-poder-e-o-abuso-de-autoridade-ariane-fucci-wady
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ou seja, que “esculacha” os moradores das favelas onde está alocado ou onde vai fazer 

operações. 

 Concluímos então que a forma como esse sujeito-enunciador é instaurado no 

discurso, que vai resultar na formação de sua identidade discursiva e na ancoragem das 

opiniões do sujeito-comunicante sobre o tema abordado, acontece através dos processos 

de referenciação, organizados predominantemente no modo descritivo e que constroem 

a identidade desse sujeito e a crítica que se deseja fazer sobre a polícia militar e suas 

ações.  

Assim, o Eue-PMR aparece a primeira vez na paródia satírica como um agente 

ameaçador (Vai ser pior se eu achar, hein?), e depois vai sendo recategorizado como 

um agente intimidador (Desembarca, não reage/ É o melô da abordagem), ardiloso 

(Atrás da moita com o quepe na mão/ Estou sempre na dixava/ Sou o PM Ratão), 

corrupto (O documento está fora da ordem/ Você vai ter que morrer em 100 real), 

marrento (PM marrento/ Arma pra fora da janela) e violento (Doí! Um tapinha na dói/ 

Um tapinha não dói/ Tapinha num playboy).   

 

5.4 BOSSA DO PAULISTA 

 

Nesta seção, procederemos à análise da letra e do videoclipe do pastiche-paródia 

satírico Bossa do Paulista (doravante BP). A imitação estilística do gênero bossa nova 

predomina em toda BP, na qual há a inserção da paródia de Samba de uma nota só. 

Esses procedimentos tornam-se satíricos na medida em que se dialoga com o discurso 

da bossa nova, criticando-o e (des)construindo-o, para além do simples caráter imitativo 

deste gênero. 

Como já exploradas na seção Bossa nova, há duas posturas em relação ao gênero 

musical, as quais se opõem entre si: de um lado, há aqueles cuja postura é dada como 

“pró-bossa nova” – que entendem o gênero como uma “evolução” do samba, um 

“refinamento” deste (apesar da postura de respeito que aparentam pregar) – e aqueles 

cuja postura é tomada como “contra-bossa nova” – que entendem que o gênero, elitista 

em sua concepção, é tão somente uma tentativa de apropriação/desnacionalização do 

samba. 
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Seja qual for a postura adotada, BP consegue dialogar com ambas e dizê-las e 

contradizê-las, numa clara ação de coroação-destronamento, própria dos gêneros 

carnavalizados como a paródia, a sátira e o pastiche. 

O sujeito-enunciador-Marcelo Manso (doravante Eue-MM), filiado ao 

movimento bossa nova, afirma o gênero musical, argumentando a favor dele, ao adotá-

lo como escolha de um processo enunciativo: o estilo do gênero é respeitado e o canto-

falado ou o cantar-baixinho (MEDAGLIA, 1974) são postos em prática. Mas, num 

processo paradoxal, subverte a ambientação e a temática esperadas para uma bossa 

nova: não o Rio, mas São Paulo; não as belezas, mas as mazelas que serão cantadas, 

ironicamente, de forma jubilosa. 

Ao mesmo tempo, o Eue-MM também afirma uma postura não entusiasta da 

bossa nova ao incorporar ao gênero a “temática extraída do próprio cotidiano” 

(MEDAGLIA, 1974, p. 78), mas o cotidiano do trabalhador/morador que vive no caos 

de uma cidade grande como São Paulo, e não o cotidiano que se via dos/nos 

apartamento[s] de Copacabana, onde um grupo de jovens filhos de famílias de boa 

situação econômica começou a reunir-se no apartamento da Srta. Nara Leão, na 

Avenida Atlântica. (TINHORÃO, 1997, p. 38; 40) 

Vamos à letra de BP para, então, levando em conta as considerações dos teóricos 

do gênero bossa nova, procedermos à análise linguística e discursiva do pastiche-

paródia satírico. 

 

 

 

 

Bossa do paulista 

(Marcelo Manso) 

 

De súbito desperto às seis e meia 

Com o barulho da turbina do avião 

Saio da goma pro trampo, na correria... 

 

Pneu passa na poça, a roda rela na guia 

Pisa no breque, 

olha o radar, 

CET só vi depois 

 

Segunda é meu rodízio 

meu final de placa é dois 

Mas tenho um irmão, 

ele nunca me esquece 

Sempre está ao meu lado, 

meu amigo GPS! 

 

Me ajuda em suas ruas tortuosas, 

a fazer a curva perfeita 

A trezentos metros vire a direita 

 

Não, não, não 

errou o caminho 
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Recalculando rota 

Cala a boca idiota 

 

Ai, ai, ai, ai 

E a fumaça que vem e que vai 

Ai, ai, ai, ai 

O patrão tá com pressa, 

O motoboy cai 

 

Hey truta, hey Joe, 

carreta caiu, 

a marginal parou 

 

Eu vou ligar o rádio 

só um instantinho 

pra poder me informar 

Sobre o melhor caminho... 

 

 

 

Avenida das Juntas Provisórias tem um trânsito bastante complicado agora. O 

motorista seguindo em direção a Avenida do Estado em direção à Anhaia Mello deve 

ficar atento e pegar a Álvaro na altura de São Caetano e ir por dentro. Pra quem tá 

pegando a avenida Goiás no sentido ABC.. 

 

. 

 

Eis aqui essa cidade onde o trânsito dá 

nó 

Outros carros vão entrar e só vai ficar 

pior Esse acidente é conseqüência do 

que acabo de dizer 

O mercado automobilístico é mais 

importante que você (P36) 

 

Sapopemba, Moema, 

Turíassu, Tatuapé 

Itaim, Jaraguá 

Peri, Pari, Perus, 

Pinheiros, 

Pompéia, Apiacás, 

Ibirapuera 

 

Você quer que eu te canto, 

a Bossa do Paulista 

Você quer que eu te revelo, 

o que tem... 

O que tem na minha lista 

 

Segurança de terno na frente da 

boutique, que chique 

É na Bossa do Paulista 

 

Ambulante de gel, 

Japonês faz pastel 

É na Bossa do Paulista 

 

 

 

Onde mais um imigrante é chefe de um 

restaurante 

É na Bossa do Paulista 

 

Coreanos escravizam Bolivianos 

É na Bossa do Paulista 

 

Infecção pulmonar, dor no globo ocular 

É na Bossa do Paulista 
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 Definimos aqui BP como um exemplo de hibridismo de gêneros textuais 

(pastiche e paródia). Levando em consideração apenas sua natureza verbal, 

classificamo-lo como pastiche porque, como já dissemos, imita a forma de um gênero, 

qual seja a bossa nova, e dentro dele permanece (como o próprio título da música já 

antevê). Assim podemos dizer que BP imita todas as bossas novas já produzidas, 

extraindo delas suas particularidades de harmonia, ritmo, melodia etc. 

 Além do violão, da camisa, da calça e dos sapatos brancos, combinados ao 

chapéu panamá e os óculos de grau, ajudam a compor um estilo bossa-novístico 

estereotipado que tem como inspiração clara Antônio Carlos Jobim. É como se a 

legitimação de uma bossa nova só pudesse acontecer através da adoção não só de estilo 

do gênero, mas também de um estilo de se vestir.  

 Aqui, chapéu, violão, calça e camisa assumem um caráter ambivalente – próprio 

dos gêneros carnavalizados – e são ressignificados como acessórios rituais: no mundo 

extracarnavalesco, esses itens são símbolos que identificam um dos grandes ícones da 

bossa nova; são, portanto, símbolos reais de poder. Na sátira, o destronado Eue-MM que 

canta uma bossa nova paulista, ao mesmo tempo em que veste esses itens “símbolos 

reais de poder”, ridiculariza-os. Isso não quer dizer que eles sejam negados puramente, 

mas sim que, nesse movimento, procede-se a uma mudança e renovação – claro que 

irônicas – da bossa nova.  

 Adota-se esse estilo de se vestir também porque BP é uma paródia, em que os 

recursos que validam essa classificação precisam ser sempre bem marcados para 

explicitar a imitação e o distanciamento próprios desse gênero. 

 É assim que se mostra coerente com o gênero pastiche a incorporação por este 

de uma paródia, no caso, Samba de uma nota só, do próprio Tom Jobim em parceria 

com Newton Mendonça. Nos versos de BP que parodiam a composição de Tom e 

Mendonça, também a base é uma só (ré) e é apenas ela que vai se manter, uma vez que 

há substituição quase que completa das palavras dos versos do intertexto. Assim, BP 

substitui as formas de Samba de uma nota só e imita outras bossas e, a partir delas, cria 

novas formas, imitando o texto parodiado e o estilo pastichado, desejando também 

mudá-los.  

 Nos termos de Grésillon & Maingueneau (1984), BP é um détournement do tipo 

subversão de nível 1, pois o estilo de tocar bossa nova são respeitados, suas condições 

formais são respeitadas, mas suas condições de emprego esperadas são violadas: temos 
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uma bossa que canta a cidade de São Paulo e seu caos cotidiano. Apesar de ser essa uma 

das temáticas propostas pela bossa nova, não se espera que o foco desse cotidiano sejam 

as mazelas da cidade (muito menos a de São Paulo). É também subversão de nível 2, 

porque parodia uma bossa nova específica: Samba de uma nota só. Nesse último caso, 

ocorre alteração ou adulteração no significante do enunciado original, com a 

substituição de palavras e/ou de fonemas e/ou com acréscimo: é o que Koch (2012) 

chama de intertextualidade implícita. 

 Assim, em Eis aqui essa cidade onde o trânsito dá nó/ Outros carros vão entrar 

e só vai ficar pior/ Esse acidente é consequência do que acabo de dizer/ O mercado 

automobilístico/ é mais importante que você110, temos a repetição de apenas duas 

palavras e três expressões que aparecem no intertexto: “eis aqui”, “outras”, “vão entrar”, 

“consequência do que acabo de dizer”, e “você”. Além disso, fonemas também são 

substituídos como em nó/só (BP e Samba de uma nota só, respectivamente). 

 O pastiche e a paródia estruturalmente presentes em BP são veículos da sátira 

que se busca fazer aos preceitos da bossa nova, entendida tanto como “evolução” como 

“apropriação” do samba. 

 Entendendo-se a bossa nova como uma evolução do samba, portanto como uma 

música popular e brasileira, ou como uma apropriação desse por aquela, vemos que o 

Euc-MA estabelece em seu discurso uma relação polêmica com o discurso pró-bossa 

nova ao deslocar o “habitat natural” das canções bossa-novísticas da capital carioca para 

a capital paulista. Nessa polêmica, os estereótipos de São Paulo como uma cidade 

caótica e do paulista como “neurótico” são constituintes do tema e são a ele 

incorporados.   

 Além disso, a temática cotidiana que Medaglia (1974) destaca na bossa nova 

encontra em BP sua expressão mais óbvia: nada mais cotidiano do que os percalços por 

que passam as pessoas no trânsito de São Paulo e as horas que ficam presas nele. Assim, 

o Euc-MA dialoga também com o discurso contra-bossa nova de Tinhorão, mas também 

negando-o pois que se filia ao gênero compondo uma bossa nova. 

                                                      

110 Paródia dos versos Eis aqui este sambinha feito numa nota só/ Outras notas vão entrar, mas a base é 

uma só/ Esta outra é conseqüência do que acabo de dizer/ Como eu sou a conseqüência inevitável de 

você. Disponível em < http://letras.mus.br/tom-jobim/49064/>. Acesso em 25 Maio 2014. 
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 É assim que pelos processos de referenciação, a imagem de São Paulo vai sendo 

instituída, construída e recategorizada, desconstruindo/recategorizando, por sua vez, a 

estética da própria bossa nova ao, por exemplo, associar a cidade de São Paulo à fumaça 

em Ai, ai, ai, ai/ E a fumaça que vem e que vai e, no verso seguinte, a um acidente cujo 

responsável indireto é o patrão do acidentado em Patrão ta com pressa/ O motoboy cai. 

 A recategorização da bossa nova começa já no título da canção – Bossa do 

paulista – visto que o senso comum localiza na capital carioca o berço da bossa nova. 

Na canção toda e, principalmente, na paródia de Samba de uma nota só, a bossa nova é 

reenquadrada e, portanto, recategorizada, num contexto paulista. 

 No lugar do avião de onde se vê a cidade maravilhosa111, temos nos primeiros 

versos de BP um avião e sua turbina que acordam de repente o Eue-MM, que sai de casa 

(goma) para o trabalho (trampo) com a pressa (na correria) inerente àqueles que moram 

em grandes cidades. No segundo verso, instaura-se o aspecto a ser focado em toda BP: o 

deslocamento no trânsito de São Paulo. A partir de Pneu rela na poça, a roda rela na 

guia tanto a cidade quanto o seu trânsito serão referenciados através de recategorizações 

de um e de outro, revelando através delas a intencionalidade crítica do Euc-MA. Para 

tanto, esse sujeito comunicante ativa o senso comum que acredita partilhar com os 

interlocutores do texto: o de que São Paulo tem um trânsito ruim e rodovias em mal 

estado, por exemplo; ou de que andar com veículo automotor em determinadas ruas e 

avenidas da cidade segue uma restrição112, como se vê em Segunda é meu rodízio/ Meu 

final de placa é dois. 

 Os acidentes com carretas de caminhão são comuns e quase que diários na 

cidade de São Paulo, bem como acidentes com os motoboys – profissionais 

responsáveis por prestar serviços de transporte de mercadorias para pessoas e empresas 

–, fatores que complicam ainda mais o trânsito da cidade; baseando-se no conhecimento 

de mundo que se tem sobre a cidade e de que esse conhecimento é compartilhado com 

seus interlocutores, o Euc-MA selecionou esses fatos, ou esses estágios de 

representação da cidade de São Paulo e de seu trânsito, motivado não só pelas 

                                                      

111 Alusão a Samba do avião. 
112 Em São Paulo, de acordo com o final de placa e dia da semana, veículos automotores não podem 

circular nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário. Disponível em < 

http://www.cetsp.com.br/consultas/rodizio-municipal/como-funciona.aspx>. Acesso em 25 Maio 

2014. 
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características e traços dos referentes (São Paulo e seu trânsito), mas também pelo seu 

projeto de dizer que visa criticar a cidade.  

Assim, a instauração desses referentes, ou desses objetos-de-discurso, constroem 

a identidade social do Euc-MA, como um sujeito que conhece tanto a rotina da cidade 

de São Paulo (Marcelo Adnet, quando trabalhava na MTV, morava em São Paulo), 

quanto outras cidades, bairros ou ruas de São Paulo e da Grande São Paulo, como 

vemos na sequência de dez bairros, duas ruas e um município em Sapopemba, Moema,/ 

Turíassu, Tatuapé/ Itaim, Jaraguá/ Peri, Pari, Perus, / Pinheiros,/ Pompéia, Apiacás,/ 

Ibirapuera113. 

E pelo mesmo processo, já que o discurso bossa novista é, por si só, insuficiente 

para firmar uma identidade paulista, confere-se credibilidade ao Eue-MM como um 

conhecedor da cidade nessa mesma enumeração. Além disso, como todo 

paulista/paulistano, o Eue-MM conhece o sistema de rodízio de carros e a ele se adéqua.  

Entretanto, a tentativa de se conferir credibilidade e autenticidade a esse Eue-

MM como um “verdadeiro paulista” aparece em sua fala imitativa do sotaque da cidade 

de São Paulo: que não é uniforme, mas é facilmente reconhecível.  

Assim, em Olha o radar e Mas tenho um irmão percebe-se auditivamente o /r/ 

como tepe alveolar vozeado (ɾ – como em prato): [xa’daɾ] e [iɾ’mɐ͂ʊ̃]. Em De súbito 

desperto às seis e meia e CET só vi depois, percebemos o /s/ como fricativa alveolar e 

não uvular (como o s “chiado” dos cariocas): [‘seis] e [de’pois]. Em (Avenida das 

Juntas Provisórias tem um trânsito bastante complicado agora. O motorista seguindo 

em direção a Avenida do Estado em direção à Anhaia Mello deve ficar atento e pegar a 

Álvaro na altura de São Caetano e ir por dentro) percebemos a ditongação da vogal 

nasal /ẽ/ em fim de sílaba: [a’tẽjto] e [’dẽjtro]. 

Na décima segunda estrofe Você quer que eu te canto/ a Bossa do paulista/ Você 

quer que eu te revelo vemos o emprego do presente do indicativo canto e revelo usados 

num caso em que a gramática normativa prescreve o uso do presente do subjuntivo 

(cante e revele).  

Apesar de não ter sido comprovada com estudos, essa tendência foi observada 

pelo Euc-MA e parece ser um conhecimento comum partilhado entre outras pessoas 

                                                      

113 Sapopemba, Moema, Tatuapé, Itaim(bibi), Jaraguá, (Jardim Peri)Peri, Pari, Perus, Pinheiros e 

Ibirapuera são bairros; Turiassú e Apiacás são ruas do bairro Perdizes e Pompeia é uma cidade da 

Grande São Paulo. 
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também, como vemos no fórum de discussão do site wordreference.com em que o 

usuário identificado com Alandria dirige sua dúvida a outro usuário, identificado como 

Edupa: Essa vai principalmente para o Edupa, que é paulistano: Os paulistas, em 

geral, não usam mais o presente do subjuntivo? Juto que todos os que conheci até hoje 

falam: “cê quer que eu faço isso?”, “tomara que ele mostra isso!”, etc. Há estudos 

sobre tal fenômeno? [grifo nosso]114. 

Ou seja, há, pelo menos, uma impressão coletiva de que esse fenômeno esteja 

ocorrendo na fala dos paulistas/paulistanos de uma forma geral e sistemática. Ainda que 

fique apenas no campo da inferência, o Euc-MA partiu desse conhecimento de mundo – 

partilhado entre ele e as pessoas que têm a mesma impressão – para construir os versos 

supracitados, legitimando o Eue-MM como um típico paulista. 

As orientações argumentativas do Euc-MA são construídas pelos objetos-de-

discurso que ele institui no interior do pastiche-paródia satírico e que marcam a sua 

subjetividade. Assim, essa construção e reconstrução dos objetos-de-discurso põem em 

evidência a intencionalidade crítica que o Euc-MA faz em relação ao caos do trânsito na 

cidade de São (como na paródia de Samba de uma nota só ou no verso Pneu passa na 

poça, a roda rela na guia); o ritmo de vida estressante (como vemos em Cala a boca, 

idiota!, quando o Eue-MM “fala” com o GPS, que precisou recalcular a rota do carro); e 

os problemas respiratórios que podem afetar aqueles que vivem nas grandes cidades 

(nos versos Infecção pulmonar, dor no globo ocular ou mesmo no início do videoclipe 

em que o Eue-MM tosse e espirra). 

Levando em consideração então a dimensão dialógica em que se inserem essas 

seleções lexicais operadas pelo Euc-MA, elas são coerentes se analisadas em relação 

com a heterodialogização na representação de um ponto de vista dóxico: quando o Euc-

MA retoma o saber comum, a percepção sobre a cidade de São Paulo, seu trânsito e seus 

níveis de poluição. Em BP, observamos a referência à presença massiva de imigrantes e 

filhos de japoneses em São Paulo, em Japonês faz pastel; na cidade, vivem cerca de 

60% dos quase dois milhões de brasileiros de origem japonesa que moram no Brasil115; 

e também a referência à presença de imigrantes de modo geral em Onde mais um 

                                                      

114 Disponível em < http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=418691>. Acesso em 26 de mai. 

2014 
115 Disponível em 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2012/07/17/interna_brasil,312511/comunida

de-japonesa-ganha-cada-vez-mais-forca-em-territorio-brasileiro.shtml>. Acesso em 26 Maio 2014. 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=418691
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imigrante é chefe de um restaurante em que a expressão mais um revela que a presença 

de imigrantes na cidade é omum, e entendida por todos: de fato, o censo demográfico de 

2010 feito pelo IBGE constatou que o estado com mais imigrantes é São Paulo. 

 Sobre o modo de organização de BP, observamos que ele se organiza segundo o 

modo descritivo, pois nele o Eue-MM identifica a cidade de São Paulo (e se identifica 

também) qualificando-a. Certamente entendemos que a qualificação da cidade obedece 

ao projeto de dizer o Euc-MA, que tem, por sua vez, sua identidade social revelada no 

próprio fazer pastístico. Essa identificação de São Paulo é limitada pela finalidade do 

projeto de dizer do Euc-MA e relativizada ao ponto de se tornar subjetiva. 

O que podemos observar em BP é que a descrição de São Paulo está a serviço da 

finalidade desse projeto de dizer: criticar, ironizando, o ritmo de vida da cidade, seu 

trânsito caótico e sua poluição. A crítica ao paulistano é mais sutil, mas acontece 

também: quando, por exemplo, o sujeito enunciador xinga seu GPS em Cala a boca, 

idiota! ou quando refere a situação de escravidão de bolivianos sem parecer se 

solidarizar com ela, em Coreanos escravizam bolivianos. 

O componente do modo de organização descritivo que predomina em BP é o 

localizar-situar, uma vez que se determina, mais explicitamente, o lugar que o Eue-MM 

ocupa, desde a concepção do título Bossa do paulista, continuando essa localização 

espacial ao longo do pastiche-paródia e, menos explicitamente, o tempo, quando 

referencia o rodízio de carros ou o aparelho eletrônico GPS. Essas duas referenciações 

ajudam a localizar temporalmente BP a partir de 2008/2009 – quando começou a 

popularização do aparelho de GPS em carros de passeio116. Mesmo que a localização-

situação aponte para um recorte objetivo do mundo, é preciso lembrar que esse recorte 

depende da visão tanto do Euc-MA (que será projetada na voz do Eue-MM) quanto da 

visão que o sujeito-destinatário projeta sobre esse mundo. 

Como descrever está estreitamente ligado a contar (CHARAUDEAU, 2012), o 

efeito de gênero causado em BP é de relato pessoal, ou seja, sua finalidade é 

contar/narrar para criticar. Assim, para seu projeto de dizer, o Eue-MM conta/narra sua 

experiência, desempenhando ao mesmo tempo o papel de observador, conhecedor da 

cidade, descrevendo-a, o que confere verossimilhança ao relato. 

                                                      

116 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/revista/rf2906200816.htm>. Acesso em 27 Maio 2014. 
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Ao mesmo tempo, observamos em BP o componente nomear, quando o Eue-

MM enumera/faz uma lista do que pode haver na bossa de um paulista. Dizemos “pode 

ter” porque entendemos que ao arrolar especificamente aqueles componentes, o Euc-

MA pretende dizer que na bossa de um paulista não pode haver a exaltação 

(sincera/não-irônica) das belezas naturais da cidade, como se fazia nas bossas que 

cantavam o Rio de Janeiro. Na bossa de um paulista pode haver, então, apenas: 

Segurança de terno na frente da boutique (...)/ Ambulante de gel/Japonês [que] faz 

pastel/(...) Mais um imigrante [que] é chefe de um restaurante/(...) Coreanos 

escravizam bolivianos(...)/ Infecção pulmonar, dor no globo ocular.   

O componente nomeação também está presente na identificação do Eue-MM 

como o artista (Marcelo Manso), na identificação da música (Bossa do paulista) e do 

álbum (Selva de Pedra), no início do videoclipe, como vemos na figura 29. Esses 

procedimentos de referenciação visam à legitimação dos referentes, fazendo com que 

eles “passem a existir”, legitimando também as críticas e ironizando os discursos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a proposta de Mozdzenski (2012) para categorização dos videoclipes, 

BP apresenta ênfase na ficcionalidade, pois, assim como o texto verbal (a materialização 

do pastiche-paródia satírico em si), o videoclipe também narra/conta uma história. A 

narrativa visual, as sequências do vídeo, correspondem à “visualização literal”117 da 

letra de BP, pois se pretende, também por esse processo, legitimar uma letra, que 

através dos processos de referenciação e recategorização constroem e reforçam uma 

                                                      

117 Optamos por colocar a expressão entre aspas, pois não é em todo o videoclipe que visualizamos de 

fato aquilo que está sendo narrado. Em partes dele, o que percebemos e que o recurso da sonoplastia é 

usado de modo a que se possa visualizar mentalmente, por exemplo, um acidente de moto em O patrão 

tá com pressa/ O motoboy cai em que há, ao fundo, um som de freada seguido do som de uma batida e 

do de uma sirene de ambulância. 

Figura 29. Still de Bossa do paulista 
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imagem de São Paulo como uma cidade caótica (muito por causa de seu trânsito), 

poluída, e uma imagem do paulista como alguém nervoso e estressado. 

 Assim, o trânsito de São Paulo, reconhecidamente pesado e complicado, é 

referenciado quando o sujeito-enunciador-radialista informa ao motorista como está o 

trânsito em algumas das principais vias da cidade: Avenida das Juntas Provisórias tem 

um trânsito bastante complicado agora. O motorista seguindo em direção a Avenida do 

Estado em direção à Anhaia Mello deve ficar atento e pegar a Álvaro na altura de São 

Caetano e ir por dentro. Pra quem tá pegando a avenida Goiás no sentido ABC... Ao 

mesmo tempo, visualizamos esse trânsito, como mostram os stills abaixo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Still de Bossa do paulista 

Figura 31. Still de Bossa do paulista 

Figura 32. Still de Bossa do paulista 
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Entretanto, o videoclipe de BP também apresenta ênfase na performatividade 

sem efeitos de autenticidade (quando a performance do artista é explicitamente 

realizada para a produção do clipe). Essa saliência confere ao Eue-MM talento e 

habilidade especiais (como tocar violão), dotando-o de credibilidade como músico, ou 

seja, construindo uma imagem dele como um artista que tem legitimidade para aparecer 

à frente de um videoclipe. Dessa forma, confere-se um “ar” legítimo à crítica feita de 

uma forma irônica. 

 Analisando os processos de referenciação e o modo de organização de BP, 

entendemos se tratar de uma sátira que – de modo irônico e bem-humorado – 

desconstrói os parâmetros da bossa nova, tanto a defendida pelos saudosistas, quanto a 

dos que negam qualquer brasilidade e popularidade ao gênero. Dialogando com ambos 

os discursos, afirmando e negando-os ao mesmo tempo, BP se insere na estética bossa 

novista: a popular, que fala do povo e para o povo – como quer Tinhorão, mas 

contradizendo-a, porque não se pode falar com o povo numa enunciação semi-erudita – 

e a “tradicional”: cadenciada no gênero firmado por João Gilberto, Tom Jobim e 

companhia, contradizendo a tradição ao falar sobre as mazelas de São Paulo. 

 Em BP, tanto pelo seu caráter pastísico/paródico, quanto pelo seu caráter 

satírico, percebemos um encontro de vozes antagônicas, que se entrecruzam, mas não se 

misturam, nem se confundem; que se contradizem, sem contradizer a coerência global 

da letra; que se complementam ironicamente, sem se negarem. 

5.5 INSTAPOÃ 

 

Nesta seção, procederemos à análise da paródia satírica Instapoã, inspirada na 

canção composta por Vinicius de Moraes e Toquinho Tarde em Itapoã. Na paródia 

satírica, o Euc-MA retoma a famosa canção da MPB, retrabalhando-a e ressignificando-

a, substituindo quase todos os seus enunciados originais. A paródia torna-se satírica na 

medida em que dialoga tanto com a canção imitada quanto com o movimento em que 

ela se insere, qual seja, o da bossa nova, mas dialoga tendo como propósito discursivo a 

crítica à superexposição dos usuários da rede social Instagram, o que resulta na 

desconstrução da própria atmosfera temática de Tarde em Itapoã. 

A canção de Vinícius de Moraes e Toquinho é uma homenagem à Praia de 

Itapoã, que fica no bairro que dá nome à praia, na cidade de Salvador, Bahia. O bairro 
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de Itapoã já havia sido imortalizado por Jorge Amado no romance Dona Flor e seus dois 

maridos, e nas canções Saudades de Itapoã e Coqueiro de Itapoã, de Dorival Caymmi. 

Em Tarde em Itapoã, exalta-se o bucolismo do bairro e de uma de suas praias118; 

o sujeito enunciador se compraz em desfrutar dos encantamentos mais simples e que lhe 

enchem os olhos, como um arco-íris, uma água de coco, uma pinga ou a lua. Em toda a 

canção, é a natureza de Itapoã a paisagem que inspira o poeta e que a ela confere uma 

atmosfera de contemplação das coisas simples da vida.   

Propósito discursivo contrário tem a paródia satírica Instapoã. Nela, o sujeito 

enunciador não assume uma postura de contemplação da natureza e admiração de uma 

paisagem bucólica, pelo contrário, o cenário de Instapoã é Roma, na Itália, e a 

preocupação do sujeito enunciador não é explorar turisticamente a cidade a fim de 

conhecê-la, mas tão somente registrar a viagem em fotos com a única intenção de postá-

las na rede social e de compartilhamento de fotos Instagram.  

Assim, o comportamento exagerado e, por vezes, inconveniente do sujeito 

enunciador que é usuário da rede social Instagram – que em frente de uma vitrine tira 

uma foto com um ovo –, sintetiza o comportamento dos usuários do aplicativo que se 

superexpõem, muitas vezes pelos autorretratos postados no Instagram, chamados de 

selfies.  

O discurso aqui criticado não é homogêneo, mas pode ser identificado em textos 

que tratam do tema e que circulam amplamente na mídia, como o artigo Selfie e o 

narcisismo moderno, do professor Diogo Didier119. O professor chama atenção para as 

aparências nesses casos de superexposição:  

 

Enquanto no passado buscava-se o interior do ser humano, seus 

dilemas e frustrações, agora é o externo que importa. A busca pela 

imagem perfeita, pelo ângulo exato, fez do homem moderno um 

manequim de si mesmo, inexpressivo, apenas refletindo uma couraça 

sem falhas estéticas, mas carente, sem rumo, nem direção.  

 

O sujeito-comunicante-Marcelo-Adnet, então, incorpora o discurso da 

superexposição para argumentar contra ela, ironizando o usuário da rede que posta uma 

foto na fonte tomando banho ou de um fim de tarde pra ser popular no Instagram. 

                                                      

118 Itapoã tem ainda mais duas praias, a Praia de Placafor e Praia do Farol de Itapoã 
119 Disponível em <http://domingoamigo.blogspot.com.br/2014_04_01_archive.html>. Acesso em 23 

Junho 2014. 

http://domingoamigo.blogspot.com.br/2014_04_01_archive.html
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Abaixo, a letra de Instapoã: 

Instapoã 

(Marcelo Adnet) 

 

Na fonte tomando banho 

Um dia pra fotografar 

Vou ajudar o tamanho 

E o fundo vou desfocar 

 

Depois da Piazza di Spagna 

Um pôr-do-sol muito louco 

Em frente de uma vitrine 

Tiro uma foto com um ovo 

 

É bom 

Postar uma foto no Instagram 

O sol clareia o Instagram 

Botar um filtro no Instagram 

Foto do almoço no Instagram 

 

Com os filtros do meu Iphone 

Sou um artista genial 

Um coração pra dar like 

No face compartilhar 

 

Não sei se uso o hefe ou Valencia 

O kelvin estoura demais 

Quase não uso o sutro 

Botar moldura jamais 

 

É bom 

Postar uma foto no Instagram 

O sol clareia o Instagram 

Botar um filtro no Instagram 

Foto do almoço no Instagram 

 

Um fim de tarde no Instagram 

Pra ser popular no Instagram 

O novo esmalte no Instagram 

Mendigar like no Instagram 

Dar umas dedadas de manhã 

Aturar foto merda no Instagram 

Seguir artista no Instagram 

Encher o saco no Instagram 

 

Follow for follow no Instagram 

 

Vou te botar no Instagram 

 

Tem narcisista no Instagram 

 

Falsos poetas no Instagram 

 



180 

 

 

Nos termos de Grésillon & Maingueneau (1984), Instapoã é um détournement 

do tipo subversão nível 2, porque distorce, modificando sua estrutura semântica 

original, uma música já existente, Tarde em Itapoã, e tem como propósito discursivo 

criticar comportamentos narcisistas de usuários da rede de compartilhamento de fotos 

Instagram. Dessa forma, para criticar, Instapoã absorve as coerções do gênero textual 

ao qual Tarde em Itapoã pertence, qual seja, letra de música, alterando ou adulterando 

os significantes do enunciado original, com a substituição de palavras, fonemas ou 

enunciados inteiros. 

 A paródia de Tarde em Itapoã começa a ser observada já no título de Instapoã: 

há a supressão da expressão “Tarde em” e ao vocábulo “Itapoã” acrescentam-se os 

fonemas n e s, formando a palavra que dá nome à paródia satírica Instapoã. O nome faz 

alusão ao Instagram: aplicativo de compartilhamento de fotos e que também é uma rede 

social (uma vez que também se pode compartilhar as fotos no próprio Instagram). O 

funcionamento do aplicativo é bastante simples: o usuário tira uma foto e, antes de 

compartilhar a imagem em outras redes sociais, como o twitter, o facebook ou o tumblr, 

tem a opção de escolher os filtros que vai aplicar à imagem (os filtros são componentes 

que alteram as características das imagens a partir de padrões ajustáveis). O termo 

Instagram é formado pela aglutinação do vocábulo “instant”, que significa “instante”, e 

o radical grego “grama”, que significa “o que está escrito, registrado, gravado”; assim 

Instagram significa “momento, instante registrado”. 

 Entendemos que Instapoã é veículo de uma sátira feita ao comportamento dos 

usuários do Instagram, pois se descrevem esses comportamentos de modo irônico e 

debochado, de forma a fazer com que os sujeitos-destinatários (que sejam ou não 

usuários do aplicativo) se identifiquem ou identifiquem essas ações em outras pessoas e 

riam das situações ilustradas/parodiadas.  

A ironia constitui-se na própria assunção por parte do sujeito enunciador do 

perfil de usuário do Instagram que será criticado; esse Eue-usuário do Instagram 

(doravante Eue-UI) representa de maneira crítica a relação atual que as pessoas mantêm 

com o aplicativo. Quase sempre com uma postura exibicionista, chegando a ser 

inconveniente, o Eue-UI registra todos os seus momentos da viagem a Roma em fotos; 

alguns desse momentos são bastante corriqueiros como um pôr-do-sol ou um almoço, 

outros parecem altamente impertinentes, como tirar uma foto com um ovo. Essas 
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sessões de fotos acontecem apenas com o intuito de postá-las – às vezes na mesma hora 

– no Instagram, e conquistar “likes” (algo como o “curtir” do facebook, em que o 

usuário manifesta que gostou da foto ou da postagem clicando num botão. A quantidade 

de “likes” obtida numa foto mensura a repercussão e a popularidade do usuário das 

redes sociais).  

Os sujeitos destinatários de Instapoã são os usuários da rede – criticados na 

paródia satírica – e que possuem um conhecimento compartilhado com o Eue-UI, o que 

vai possibilitar o reconhecimento dos referentes como “hefe” e “valência” como filtros 

– componentes que alteram as características das imagens a partir de padrões ajustáveis. 

     A re-ambientação de uma melodia calma e serena como a de Tarde em Itapoã, 

cujo cenário bucólico é alvo de admiração, num novo cenário, dessa vez urbano, como a 

cidade de Roma, desloca essa atitude contemplativa assumida pelo sujeito enunciador 

da canção para uma postura de menos atenção e admiração do Eue-UI, voltada mais 

para a materialidade (de se guardar uma foto) do que para o aproveitamento do 

momento vivido. Não é exagero traçar um paralelo entre Tarde em Itapoã e a estética 

árcade e suas convenções, como o bucolismo e o fugere urbem, que pregavam a 

valorização da simplicidade da vida no campo e a desvalorização do luxo associado à 

cidade, respectivamente. Na canção, “um velho calção de banho” num “dia pra vadiar” 

em frente a “um mar que não tem tamanho” são suficientes para a alegria e satisfação do 

sujeito enunciador. Em Instapoã esses elementos são substituídos por poses artificiais 

para fotos tiradas num espaço urbano; é isso que satisfaz ao Eue-UI. 

 Para o Eue-UI o que é bom não é passar uma tarde em frente à praia de Itapoã, 

sentindo o calor do sol, ouvindo o barulho do mar e falando de amor; para ele, o sol 

serve mais como flash para clarear as fotos do almoço que ele vai postar no Instagram. 

Esses comportamentos artificiais criticados e a impertinência de algumas fotos – 

como um banho numa fonte ou de um esmalte novo – são manifestações da categoria 

carnavalesca excentricidade, que permite serem revelados e expressados aspectos 

ocultos da natureza humana (BAKHTIN, 2013, p. 144). Leva-se ao extremo e ao 

exagero a vontade de tirar fotos apenas para tornar-se popular numa rede social ou para 

ter a aprovação dos amigos/seguidores nas mesmas, o que faz com que poses non-

senses como aquela com um ovo em frente a uma vitrine sejam tema de fotos. Esse 

exagero acontece como uma violação do que é geralmente aceito como tema de fotos 
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nessas redes sociais, mas que acontece justamente para criticar esses comportamentos, 

deslocando para um nível extremo o que é comumente compartilhado. 

    Em toda a paródia satírica Instapoã, esse exagero do que é normalmente aceito 

como postagens no Instagram e a consequente crítica a esse comportamento constroem-

se segundo o modo de organização descritivo, via componentes localizar-situar e 

qualificar. Isso porque busca-se na paródia satírica construir uma visão de verdade 

sobre o comportamento dos usuários da rede social, qualificando essas condutas com a 

ajuda de traços que podem ser verificados por qualquer outro sujeito além do falante: 

esses traços são exatamente o exagero e o narcisismo que ditam as postagens no 

aplicativo, e a escolha por esses traços parte de uma observação que pode ser 

compartilhada pelos usuários do Instagram, sendo um consenso entre eles a ideia de que 

muitas vezes a exposição na rede é excessiva.    

Certamente essa “objetividade” pretendida quando da descrição dessas atitudes 

de superexposição é irônica, pois que a intenção é ridicularizar esse proceder. É por isso 

que entendemos que uma descrição ironicamente objetiva passa necessariamente pela 

subjetividade daquele que descreve. 

Assim é que essa descrição acontece também via componente qualificar, cujo 

objetivo é uma construção subjetiva do mundo: o Eue-UI descreve a conduta de 

narcisismo e superexposição através de sua própria visão, consistindo num imaginário 

pessoal do sujeito, construído através da intervenção pontual do sujeito enunciador a 

propósito da descrição que está sendo feita. É assim que observamos que nos versos 

Mendigar like no Instagram/(...)/Aturar foto merda no Instagram/(...)/Encher o saco no 

Instagram o Eue-UI deixa transparecer seus sentimentos e opiniões acerca das fotos 

impertinentes postadas na rede social. 

 Essa construção, ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, dos comportamentos 

criticados no Instagram, acontece junto com a construção da identidade discursiva do 

Eue-UI, uma vez que ele se coloca como um tipo de usuário que ele mesmo critica em 

Instapoã. Dessa forma, o procedimento para a descrição narrativa tem efeitos de gênero 

relato pessoal, já que ela acontece em primeira pessoa, em que vemos a descrição das 

ações desse Eue-UI – que se mostra mais preocupado em postar as fotos dos lugares 

visitados ou das atividades realizadas, do que propriamente aproveitar os lugares e se 

divertir com as atividades. Assim, na primeira estrofe o Eue-UI está Na fonte tomando 

banho num dia pra fotografar (enquanto o dia que se passa em Itapoã é tão somente 
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para vadiar), seguindo depois para a Piazza di Spanga – uma das praças mais 

conhecidas em Roma, admirada por sua escadaria – de onde tira a foto de um pôr-do-sol 

muito louco. A cena descrita a seguir é a do Eue-UI tirando uma foto com um ovo em 

frente à vitrine de uma loja.     

 Assim, a identidade discursiva do Eue-UI define-o como alguém narcisista, que 

procura popularidade mediante postagens de fotos no Instagram e como um tipo de 

usuário que ele mesmo critica na paródia satírica: primeiramente, um usuário 

impertinente – que posta até uma foto com um ovo – para, logo em seguida, ter essa 

característica reforçada no verso Foto do almoço no Instagram e, depois, ter 

reformulada sua identidade discursiva através da expressão nominal “artista genial” em 

Com os filtros do meu Iphone/ Sou um artista genial e no verso Encher o saco no 

Instagram, quando se mostra como alguém chato.  

Essas características, que o identificam como um usuário da rede social 

inconveniente, são reveladas pela escolha das ações que vão ser descritas/narradas em 

toda a paródia satírica e pela escolha lexical operada pelo Euc-MA – o que ancora suas 

opiniões. Assim, nos versos Com os filtros do meu Iphone/ Sou um artista genial, 

ironicamente aqueles usuários que abusam dos filtros nas fotos são referenciados como 

“artistas”, pessoas engenhosas, que se dedicam à arte, e que ainda são “geniais”, ou seja, 

possuem alto grau de capacidade mental criadora, dotados de potencial intelectual 

incomum. O tom irônico ajuda a reforçar a crítica feita aos exageros tanto no uso do 

aplicativo como da percepção que os próprios usuários têm de si mesmos. 

Mais adiante, nos versos Mendigar like no Instagram/(...)/Aturar foto merda no 

Instagram/(...)/ Encher o saco no Instagram/(...)/ Tem narcisista no Instagram/ Falsos 

poetas no Instagram, a escolha dos vocábulos para a descrição narrativa dos 

comportamentos observados na rede de compartilhamento de fotos revela objetivamente 

a opinião do Euc-MA sobre essas atitudes e, ironicamente, a visão do Eue-UI sobre os 

usuários e sobre si mesmo. 

 No primeiro verso destacado, faz-se alusão ao ato de pedir – às vezes na legenda 

da própria foto, às vezes diretamente para outro usuário – “curtidas” para a foto que foi 

postada. Em redes sociais, a quantidades de “curtidas” (ou seja, a quantidade de pessoas 

que gostaram da sua foto e sinalizaram isso clicando no botão “curtir”/”like”) revela o 

alcance que a foto teve e, consequentemente, sua popularidade. Assim, quanto mais 

“curtidas” ou “likes”, mais a foto e o usuário são considerados populares. Entretanto, o 
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verbo mendigar revela o juízo negativo e depreciativo do Euc-MA e do Eue-UI quanto à 

prática, que é considerada como um pedido de esmola em caso de necessidade extrema. 

 Da mesma forma, o verbo aturar mostra que muitas vezes é preciso ter paciência 

para suportar as fotos consideradas inoportunas ou, como o próprio Eue-UI referencia 

no verso, foto merda, ou seja, fotos ruins, sem propósito, sem sentido, postadas pelos 

falsos poetas que enchem o saco.   

 Mais uma vez a crítica se constrói de forma irônica, pois as mesmas atitudes que 

são criticadas agora pelo Eue-UI, foram por ele adotadas anteriormente na paródia 

satírica. Assim, entendemos que esse ponto de vista é construído através do 

heterodialogismo – caracterizado pela manifestação do ponto de vista de outros 

enunciadores e pela influência que esse ponto de vista tem sobre o ponto de vista do 

sujeito enunciador. 

 Dessa forma, quando o Eue-UI traz para o seu discurso um ponto de vista 

depreciativo sobre a relação que usuários mantêm com o Instagram, mesmo depois que 

ele próprio assumiu que procede da forma que é criticada, há na verdade um 

empilhamento de pontos de vista, em que dois pontos de vista – o do Eue-UI que é 

narcisista e exibicionista e daqueles que se incomodam com/criticam essas atitudes – se 

entrecruzam em um só discurso, uma vez que o distanciamento marcado pelas 

expressões “mendigar like”, “foto merda” e “encher o saco” são apenas aparentes, 

evidenciando-se, assim, o caráter irônico e debochado da paródia satírica. 

 Como Instapoã é uma paródia satírica que critica a superexposição de imagens 

pessoais, o gênero textual videoclipe é fundamental para a sua concepção. Além disso, 

trechos como a primeira e a terceira estrofes tornam-se ainda mais expressivos com a 

narração visual do videoclipe. Na verdade, o clipe de Instapoã faz parte de um projeto 

protagonizado pelo Euc-MA, chamado “Adnet viaja”, em que o comediante fazia um 

tour por diversas cidades do mundo, mostrando os costumes locais e produzindo 

esquetes de humor. 

 Dessa forma, o videoclipe de Instapoã insere-se na categoria de videoclipes que 

apresentam ênfase na performatividade do artista sem efeitos de autenticidade, uma vez 

que – como faz parte de um projeto – mostra uma performance do Eue-UI 

explicitamente voltada para a produção do clipe. Como não tem a pretensão de parecer 

um registro “natural” (até porque, o Euc-MA não é um cantor), a produção do 

videoclipe utiliza algumas estratégias típicas dessa configuração: o Eue-UI olha 
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diretamente para câmera, dublando a canção para as lentes ou para o espectador em 

alguns momentos, por exemplo, como vemos nas figuras 33 e 34. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjugada a essa performatividade do Eue-UI sem efeitos de autenticidade, 

Instapoã também apresenta saliência na ficcionalidade, uma vez que a narração da 

história do Eue-UI e sua relação com a rede de compartilhamento Instagram é ilustrada 

pela visualização literal daquilo que é narrado. 

 Dessa forma, as visualizações literais mais importantes, inclusive para a 

atribuição de coerência à letra e ao videoclipe, acontecem nas cenas em que se faz 

referência aos filtros, ferramentas que permitem alterar as características das imagens a 

partir de padrões ajustáveis ou aos ajustes que podem ser feitos nas fotografias. Assim, 

nas figuras 35, 36, 37 e 38, enquanto a letra faz referência aos filtros ou aos ajustes, a 

imagem do videoclipe ou é alterada conforme a referência que se faz ou então mostra-se 

o ícone correspondente ao filtro referenciado. 

Figura 33. Still de Instapoã 

Figura 34. Still de Instapoã. Na cena, o Eue-UI, depois de tirar 

foto com turistas, diz olhando para a câmera "Olha só, ficou 

boa a foto, né? Quer saber de uma coisa? Vou postar essa foto 

no Instagram.” 
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 Observamos na figura 35 que, enquanto o Eue-UI canta E o fundo eu vou 

desfocar, as laterais da “foto tirada” tornam-se menos nítidas em relação ao centro dela. 

 Já na sequência das figuras 36 e 37, o verso Botar um filtro no Instagram é 

ilustrado com a alteração das características da foto tirada com um ovo em frente a uma 

vitrine: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Still de Instapoã. 

 

Figura 36. Still de Instapoã.  

Figura 37. Still de Instapoã 
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 Na figura 36, a “foto com um ovo” está normal, sem nenhum efeito ou ajuste. Já 

na figura 37, observa-se claramente que houve uma alteração na imagem resultado do 

uso de algum filtro e/ou ajuste. 

 Já na figura 38, a seguir, o que podemos observar é que enquanto o Eue-UI canta 

o verso Não sei se uso o hefe ou valência, os ícones dos respectivos filtros – tal qual 

aparecem no aplicativo do Instagram – surgem na tela, ainda que não se aplique 

nenhum dos efeitos à imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao imitar a estrutura da famosa canção Tarde em Itapoã, Instapoã configura-se 

como uma crítica pertinente a uma prática moderna que se apresenta na necessidade dos 

usuários das redes sociais de serem vistos, de marcarem sua existência e de assinalarem 

que não são seres invisíveis, anônimos, desconhecidos e “sem importância”. Conforme 

antes já pontuamos, parece haver uma carência afetiva ou então algum desejo de status 

que é sanada ou satisfeita com a quantidade de “curtidas” ou “likes” que uma foto 

postada obtém, como se o grau de importância de alguém pudesse ser medido pelo 

número de seguidores e/ou “curtidas”/”likes” nas redes de compartilhamento. 

 Muitas vezes a busca por uma aceitação comprovada pelo feedback dos seus 

seguidores fica ainda mais evidente quando a foto tirada é o chamado selfie: do inglês 

self, que significa “si mesmo” – uma espécie de autorretrato feito com câmeras ou 

celulares e compartilhado nas redes sociais, como ilustram as figuras 39 e 40: 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Still de Instapoã 

Figura 39. Still de Instapoã 
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 Por fim, achamos conveniente ilustrar as posturas adotadas pelo sujeito 

enunciador de Tarde em Itapoã e pelo Eue-UI, que se opõem entre si, com um dos 

cartuns produzidos pelo desenhista André Dahmer da série “Vida e obra de Terêncio 

Horto”. Nele, Dahmer critica a vontade excessiva de se tirar quantas fotos forem 

possíveis de algum evento, encontro, ou um simples descanso em lugar de se aproveitar 

verdadeiramente o momento, como faz o sujeito enunciador de Tarde em Itapoã. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.6 FUMAÇA, CAFÉ E CIGARRO 

 

 Nesta seção, analisaremos a letra e o videoclipe do pastiche satírico Fumaça, 

café e cigarro (doravante FCC). A imitação estilística do gênero reggae predomina em 

todo o pastiche satírico FCC. Entendemos que esse pastiche torna-se satírico na medida 

em que, imitando as bases tanto temática quanto rítmica do reggae, dialoga com esse 

gênero musical e insere FCC no mesmo viés argumentativo, qual seja, rejeição e 

combate a um sistema capitalista. 

Figura 40. Still de Instapoã 
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 Já analisamos na seção 4.4.4 que o reggae, como expressão da consciência 

negra, encarada como perdida na diáspora africana, tinha uma temática voltada para as 

questões da raça que perpassava obviamente questões raciais. Como sofreu influência 

desde cedo do rastafarianismo, o reggae incorporou aos temas a ideologia de desapego 

aos bens materiais e ao consumismo. 

 Reforçando esse discurso contra o “sistema babilônico”, ou seja, inserindo-se no 

mesmo viés argumentativo do gênero, fazendo com que as vozes do reggae também 

sejam ouvidas, FCC aparentemente contradiz a ideologia do gênero, começando pelo 

local descrito na canção: a cidade de São Paulo, principal centro financeiro, corporativo 

e mercantil da América do Sul. Essa aparente contradição, entretanto, não acontece de 

fato, pois o Euc-MA constrói sua crítica de forma irônica, num riso amargo entristecido 

pela situação, mas que dela debocha. 

 Vamos à letra de FCC. 

Fumaça, café e cigarro 

(Jah Estressado) 

 

Aqui em São Paulo 

Bem vindo ao inferno 

Eu logo acordo e coloco o meu terno 

Quero ir pra cidade grande respirar 

fumaça 

Ficar estressado, olhar o carro que passa 

 

Downsizing na empresa, demito 

funcionários 

O mundo é dos espertos, não tem lugar 

pros otários 

Invisto na BOVESPA e na bolsa 

NASDAQ 

Compro um conversível, vinho tinto e 

um fraque 

Troco real por dólar depois por libra e 

euro 

Dedico o dia inteiro ao stress e ao 

dinheiro 

 

Café, cigarro, stress, dinheiro 

Café, cigarro, stress, puteiro 

Dinheiro, stress, cigarro, café 

Café, dinheiro, cigarro, cigarro 

Quando eu vejo a mãe natureza eu 

penso 

Derruba tudo e faz um estacionamento 

(Ai, ai, ai, faz um estacionamento) 

 

Dinheiro, sushi, mulher, absinto 

Dinheiro, sushi, mulher, absinto 

Absinto, sushi, dinheiro, mulher 

Café, cigarro, absinto 

 

Eu quero ser o mais novo milionário 

Por isso me lancei no mercado 

imobiliário 

Eu como lula, caviar e camarão 

Eu me preocupo muito com a minha 

alimentação 

 

Faço peeling para a pele, uma lipo pra 

barriga 

Faço branqueamento, também um 

bronzeamento 

 

Jah fui pro Caribe! 

Jah pra San Marino! 

Queria ser empresário, isso desde 

menino 
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Café, absinto, sushi com dinheiro 

Mulher, cigarro, stress, puteiro 

Café com absinto no puteiro 

Stress, cadê meu dinheiro? (5x) 

 

 

 Nos termos de Grésillon & Maingueneau (1984), FCC é um détournement do 

tipo captação nível 1, porque incorpora ao seu percurso temático um tema recorrente nas 

letras de reggae – o combate ao mundo capitalista, além de repetir a base rítmica do 

gênero musical, constituindo um pastiche de reggae. Essa captação acontece de forma 

subversiva, pois em FCC identificamos a ironia como estratégia retórica: através do 

sujeito-enunciador-Jah Estressado, FCC faz uma crítica social ainda que esse sujeito 

enunciador aparente estar feliz. O caráter pastístico também pode ser identificado no 

nome adotado pelo sujeito enunciador: Jah Estressado – numa alusão ao 

rastafarianismo, movimento religioso iniciado na Jamaica que proclama Hailê Selassiê 

I, imperador da Etiópia, como representação terrena de Jah – o que seria uma possível 

tradução para Jeová, ou Deus.  

 Nos momentos iniciais do videoclipe de FCC, o sujeito-enunciador-Jah 

Estressado (doravante Eue-JE) aparece numa escadaria vestindo camiseta, bermuda e 

chinelo, balançando seus dreadlocks120 ao som de um violão. O estilo despojado é 

inerente aos que gostam e cultuam o movimento do reggae numa postura condizente 

com a ideologia não-materialista no gênero musical. A legitimação de um reggae só 

pode acontecer através da adoção do estilo do gênero, mas também de um modo de se 

vestir. Até esse momento não há sátira, pois as vestes formam um conjunto coerente 

com o gênero musical. 

 A sátira passa a ser construída quando da troca de trajes – ação típica da 

linguagem carnavalesca – do Eue-JE que, por cima da camiseta regata coloca uma blusa 

social, enquanto dança ao estilo “pon de river”121. No decorrer da música, o Eue-JE vai 

compondo um estilo executivo, com terno, calça e sapato sociais e gravata. Ao mesmo 

tempo em que esses acessórios vão sendo incorporados à figura do sujeito enunciador, 

                                                      

120 Estilo de cabelo caracterizado pela apresentação de bolos cilíndricos de cabelo que aparentam cordas, 

pendendo do topo da cabeça. O estilo foi popularizado pelos adeptos do rastafarianismo. 
121 Os passos dessa dança consistem em levantar o pé esquerdo cerca de quinze centímetros do chão e 

depois trazê-lo próximo ao pé direito, com um pequeno pulo. Depois, levanta-se o pé direito na 

mesma altura e, ao mesmo tempo, pula-se um pouco com o pé esquerdo. No momento em que se 

levanta o pé esquerdo, vira-se o braço direito através do corpo, usando o cotovelo, como se estivesse 

em marcha. Conforme se levanta o pé direito, vira-se o braço esquerdo da mesma forma. Disponível 

em < http://www.ehow.com.br/dicas-dancar-reggae-estrategia_128502/>. Acesso em 05 Junho 2014. 
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eles vão mudando o significado sério que possuem no mundo extracarnavalesco – onde 

são símbolos associados a homens de negócios, empresários – para se mostrarem 

ambivalentes na sua ressignificação como objetos de ironia e sarcasmo: a excentricidade 

de um reggae interpretado por um homem de negócios viola o que é aceito na realidade, 

deslocando – ironicamente – o gênero de suas ideologias.  

O riso do Eue-JE exibido em todo o videoclipe é um riso debochado, divertido 

que procura moralizar um comportamento e estilo de vida baseados no capitalismo e no 

consumismo. 

Dessa forma, ambientar o pastiche satírico na cidade mais capitalista do Brasil é 

coerente com a intencionalidade do Euc-MA. Através dos processos de referenciação, 

esse sujeito comunicante constrói uma imagem da cidade de São Paulo que, além de 

ancorar o seu ponto de vista sobre a cidade, ainda reforça o tom irônico usado pelo Eue-

JE durante a canção. 

Já no segundo verso, a cidade de São Paulo é recategorizada e qualificada como 

inferno, um lugar ruim, caótico de se viver (assim como revela o ponto de vista do 

sujeito enunciador de Bossa do paulista). Além disso, o Eue-JE acorda e imediatamente 

se arruma para ir trabalhar, o que podemos inferir pelo referente terno. Assim é que o 

objeto-de-discurso São Paulo é reapresentado de acordo com o projeto de dizer do Euc-

MA, que é criticar o capitalismo excessivo que move a cidade mais populosa do Brasil. 

Certamente essa remodulação do objeto-de-discurso São Paulo passa pela 

construção da identidade discursiva do próprio Eue-JE, uma vez que a narração da 

música acontece toda em primeira pessoa. Dessa forma, a crítica que vem da imagem 

construída da cidade de São Paulo se faz via construção da identidade discursiva do 

Eue-JE. A instauração desse sujeito enunciador no pastiche paródico se dá via 

componente nomeação no início do videoclipe, como vemos na figura 41: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 41. Still de Fumaça, café e cigarro, em que se lê: Jah 

Estressado e, abaixo, "Fumaça, café e cigarro" 
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Assim, após a introdução desse objeto-de-discurso, já instaurado como alguém 

estressado, a identidade do Eue-JE vai sendo reformulada e reforçada na medida em que 

esse sujeito conta como é seu dia-a-dia na cidade que ele referencia como inferno.  

O procedimento para essa descrição narrativa, com efeitos de relato pessoal, dá-

se pela constante introdução de diversos referentes ao longo da canção, como se se 

procurasse fazer um inventário dos itens associados a uma cidade como São Paulo, 

conforme vemos já no título – fumaça, café e cigarro – e ao longo do pastiche satírico, 

principalmente nas três estrofes que parecem “resumir”, enumerando as associações que 

podem ser feitas relativas a São Paulo, revelando, assim, a visão que se tem da cidade: 

Café, cigarro, stress, dinheiro  

Café, cigarro, stress, puteiro  

Dinheiro stress, cigarro, café 

 Café, dinheiro, cigarro, cigarro;  

(...) 

Dinheiro, sushi, mulher, absinto  

Dinheiro, sushi, mulher, absinto 

Absinto, sushi, dinheiro, mulher  

Café, cigarro, absinto 

(...) 

 Café, absinto, sushi com dinheiro 

 Mulher, cigarro, stress, puteiro  

Com absinto no puteiro 

 Stress cadê meu dinheiro? 

Essas enumerações formam um conjunto cuja finalidade é o recenseamento de 

referentes que podem ser associados a São Paulo, construindo tanto uma visão objetiva 

quanto subjetiva do mundo. Objetiva porque parte de uma observação de São Paulo que 

leva em consideração elementos tomados por consenso como capazes de ilustrar 

resumidamente a cidade, mas também subjetiva, porque esse consenso passa pelo juízo 

do sujeito enunciador e pelo seu imaginário social.  

O ponto de vista do Eue-JE (que revela, em verdade, o ponto de vista do Euc-

MA) é construído por formas nominais marcadas pelo autodialogismo, porque na 

medida em que são instauradas no discurso, elas reformulam o ponto de vista do sujeito 
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enunciador, aparecendo com um sentido diferente (mas não oposto) daquele que vinha 

sendo atribuído. 

Nesse recenseamento de referentes, que parecem vir à cabeça naturalmente 

quando se pensa na cidade de São Paulo, o estereótipo do paulistano e da própria cidade 

vão sendo revelados no decorrer do pastiche satírico, atuando na construção da 

identidade do Eue-JE (e, consequentemente, do paulistano “típico” que ele representa) e 

da imagem de São Paulo. Assim, as formas nominais usadas orientam em direção à 

percepção do Eue-JE, como um modo de individualizar a referência, como revela o uso 

sistemático do pronome pessoal de primeira pessoa em Eu logo acordo e coloco o meu 

terno e Quando eu vejo a mãe natureza eu penso/ Derruba tudo e faz um 

estacionamento, por exemplo.  

No início da segunda estrofe – Downsizing na empresa, demito funcionários/  

O mundo é dos espertos, não tem lugar pros otários – a identidade discursiva do Eue-JE 

é reformulada através do referente downsizing, método adotado pela administração de 

uma empresa, cujo objetivo principal é eliminar a burocracia corporativa desnecessária. 

Entretanto, essa otimização pode envolver, em seu primeiro estágio, demissões em 

massa de funcionários, já que um dos seus objetivos é a redução de custos e o 

consequente aumento do lucro122. Tal reformulação revela um sujeito enunciador 

ganancioso, que, em seguida, se apresenta como sujeito enunciador esperto e egoísta, 

em oposição aos otários – que são muito provavelmente os funcionários demitidos ou 

os empresários que não adotam a técnica do downsizing. 

Esse traço de ganância é reforçado no verso seguinte Invisto na BOVESPA e na 

bolsa NASDAQ, em que se instauram no discurso os objetos BOVESPA e NASDAQ – 

a primeira refere-se à Bolsa de Valores de São Paulo; a segunda, à Bolsa de Valores de 

Nova Iorque; nelas o Eue-JE investe seu dinheiro com o intuito de multiplicá-lo. Esse 

dinheiro será gasto com (carro) Conversível, vinho tinto e um fraque, segundo o quarto 

verso da segunda estrofe. Assim, esse Eue-JE remodula-se como alguém consumista, 

que se preocupa muito com a aparência e que gosta de ostentar seu dinheiro, como 

revelam os versos Eu quero ser o mais novo milionário/ Por isso me lancei no mercado 

imobiliário/ Eu como lula, caviar e camarão. Aqui, os objetos-de-discurso lula, caviar 

e camarão formam frames que remetem ao conceito “comidas caras”; a escolha para 

                                                      

122 Disponível em < http://www.sobreadministracao.com/downsizing-o-que-e-e-como-funciona/>. Acesso 

em 05 Junho 2014. 
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esses objetos-de-discurso aponta para um conhecimento que deve ser comum entre o 

Euc-MA e os sujeitos-destinatários. 

Além de se instaurar no texto como eu sujeito enunciador consumista, 

ostentador, ganancioso, esperto, egoísta, nos dois primeiros versos da penúltima estrofe, 

o Eue-JE reformula essa identidade e a ela acrescenta seu caráter de vaidoso: Faço 

peeling para a pele, uma lipo pra barriga/ Faço branqueamento, também um 

bronzeamento.   

Ainda assim, a construção e reformulação da identidade discursiva do Eue-JE e 

da imagem de São Paulo não contradizem as ideologias do reggae, que prega o combate 

à vaidade e ao egoísmo excessivo decorrentes do sistema capitalista que rege o mundo 

dos negócios e o mundo em si. Como já dissemos, essas imagens construídas do Eue-JE 

e da cidade de São Paulo acontece via ironia, em que a crítica não se perde, mas se 

instaura no absurdo de se exaltar tal estilo de vida. 

 Reforçando o capitalismo criticado, o Eue-JE assume esse caráter ganancioso 

quando diz que troca real por dólar depois por libra e euro dedicando o dia inteiro ao 

stress e ao dinheiro. Ou seja, o que merece sua atenção o dia inteiro (e todos os dias) é 

algo prejudicial para a saúde, como o stress decorrente da atenção que se gasta 

excessivamente com o dinheiro. 

Vimos que o gênero textual videoclipe reforça o entendimento de FCC como 

sátira, reforçando através das imagens as categorias carnavalescas presentes do pastiche. 

O videoclipe de FCC apresenta ênfase na ficcionalidade, usando por vezes 

recursos de inserção de imagens que funcionam quase como legendas daquilo que está 

sendo referenciado na letra da música, como vemos na figura 42: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Still de Fumaça, café e cigarro 
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Sobre a cabeça do Eue-JE são inseridas quatro imagens: o rosto de um homem 

gritando (representando o estresse), um maço de dinheiro, uma xícara de café e um 

cigarro, da esquerda para a direita, constituindo-se na visualização literal daquilo que 

está sendo cantado. Essa técnica se repete sempre que o Eue-JE enumera, instaurando 

no discurso, objetos que podem ser associados à cidade de São Paulo, como vemos na 

sequência de frames indicados nas figuras de 43 a 46: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Still de Fumaça, café e cigarro 

Figura 44. Still de Fumaça, café e cigarro 

Figura 45. Still de Fumaça, café e cigarro 
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À medida que os referentes dinheiro, sushi, mulher, absinto, café e cigarro são 

instaurados nos versos Dinheiro, sushi, mulher, absinto/ Dinheiro, sushi, mulher, 

absinto/Absinto, sushi, dinheiro, mulher/ Café, cigarro, absinto, as imagens que 

representam esses objetos-de-discurso vão surgindo na tela, sobrepondo-se umas às 

outras. No final, às imagens superpostas aplica-se um efeito de que o Eue-JE 

ingeriu/consumiu/engoliu tudo que é representado por elas. Dessa forma, 

acompanhamos com as imagens aquilo que está sendo cantado e interpretado pelo 

sujeito enunciador. 

Ao final do videoclipe de FCC, vemos o Eue-JE chegando ao trabalho, pegando 

um copo de café e brigando com alguém que, possivelmente, seja um subordinado seu, 

configurando-se como visualizações do que vinha sendo referido na música, a exemplo 

dos versos Queria ser empresário, isso desde menino; Café, cigarro, stress, dinheiro e 

Ficar estressado, olhar o carro que passa. 

A ênfase na performatividade sem efeitos de autenticidade acontece nas cenas 

em que o Eue-JE está tocando violão e nas cenas em que ele olha para a câmera, 

representando para ela, como nas figuras 47 e 48: 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Still de Fumaça, café e cigarro 

Figura 47. Still de Fumaça, café e cigarro 
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Entretanto entendemos que, segundo a proposta satírica tanto do pastiche quanto 

do videoclipe, a ênfase na performatividade também se dá com efeitos de autenticidade, 

pois segundo essa configuração, nela o artista é retratado em seu “ambiente natural”. O 

que acontece é que, devido ao tom irônico do pastiche satírico e do videoclipe, esse 

ambiente natural não é o palco, mas sim um parque123 (poderia ser qualquer lugar que 

remetesse a um espaço dentro da cidade grande) de onde ele se dirige para o trabalho. 

Dessa forma, a sensação de estar tendo acesso privilegiado ao dia a dia do cantor 

(MOZDZENSKI, 2012, p. 58) também é passada ao espectador, que obviamente sabe 

não se tratar de um artista “de verdade” ou de um videoclipe cujo fim seja a promoção 

de um cantor ou de um CD.  

Por fim, é interessante observar que o videoclipe de FCC foi gravado num take 

só sem cortes, o chamado plano-sequência. A utilização dessa técnica dá mais 

dinamicidade ao videoclipe e, por consequência, passa uma sensação de que não há 

descanso para o Eue-JE (e para todos que vivem em São Paulo), não há tempo para ele 

parar (nem para cortes e edições de cenas), tanto é assim que é no decorrer do 

videoclipe que ele vai compondo a figura de um executivo e se encaminhando para o 

edifício em que trabalha, em cujas escadarias termina de se vestir. 

                                                      

123 Parque da Sabesp no bairro Sumaré, em Perdizes (município de São Paulo).  

Figura 48. Still de Fumaça, café e cigarro 
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6. CONCLUSÃO 

 

A nossa proposta, com esta pesquisa, foi a de buscar nas letras e nos videoclipes 

para elas produzidos as marcas que funcionariam, segundo nossa hipótese, como marcas 

discursivas de crítica, entendendo um componente satírico que perpassa a todas elas. 

Para tanto, pesquisamos as letras em sites voltados para esse fim e, conforme era 

preciso, fazíamos ajustes tanto às letras (que registravam, por vezes, palavras ou 

construções diferentes daquelas cantadas) quanto à própria metrificação da canção. 

Findada a reunião dessas letras, procedemos à análise delas mobilizando nossos 

conhecimentos sobre referenciação, ancoragem do ponto de vista e a Teoria 

Semiolinguística de P. Charaudeau. 

Nas seções destinadas a cada paródia/pastiche, procuramos conduzir a análise no 

sentido de comprovar o componente satírico em cada um deles. Dessa forma, como já 

demonstramos se tratar de paródias satíricas e de pastiches-(paródias) satíricos, a partir 

deste ponto procuramos dar conta das estratégias observadas para a construção desse 

viés satírico em cada um dos textos analisados. 

Em Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº 2 o caráter satírico 

e, portanto, dialógico e interdiscursivo, é bastante evidente. Entendemos haver tanto 

num quanto noutro, um diálogo entre um discurso que rejeita o funk como manifestação 

cultural legítima de uma parcela pobre, favela e periférica da população, destinando ao 

gênero comentários pejorativos e depreciativos. Associando o funk a um discurso 

focado apenas em vertentes que falam sobre sexo, há uma parcela da população que 

reclama por um funk intelectualizado, fato que inspirou o sujeito comunicante Marcelo 

Adnet a escrever Gaiola das cabeçudas e Gaiola das cabeçudas – aula nº 2, conforme 

pontuamos na seção Sátira. 
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Já em Bossa do paulista e Instapoã, o sujeito enunciador Marcelo Adnet dialoga 

com o discurso da bossa nova, uma vez que os insere nesse gênero musical. Para além 

disso, em BP, constrói-se um discurso que consegue dialogar tanto com uma postura 

pró-bossa nova (a inserção nesse gênero não deixa de ser em si uma homenagem) 

quanto com uma postura contra-bossa nova, ao trazer um tema de fato popular para um 

gênero entendido segundo essa postura como elitizado. Já em Instapoã, a postura 

contemplativa de um cenário bucólico dá lugar à exibição e autopromoção num cenário 

urbano. 

Em Rap do PM, há a identificação com o discurso do rap enquanto manifestação 

artística na música que funciona por vezes como veículo de propagação da realidade 

periférica e de violência policial. Apesar de apresentar um sujeito comunicante tido, nas 

letras de rap, como o opressor, RPM reforça as matrizes do rap porque a fala desse 

sujeito comunicante é altamente irônica. 

Finalmente, Fumaça, café e cigarro se insere na mesma ideologia do gênero 

musical que apresenta, adotando o mesmo discurso do reggae: da mesma forma irônica, 

ao ambientar-se na cidade mais capitalista do Brasil, o pastiche de reggae reforça as 

matrizes do gênero, construindo uma imagem da cidade de São Paulo como uma 

Babilônia capitalista que estimula a ganância, o egoísmo e o estresse.  

Entendemos que o viés satírico foi reforçado pelos videoclipes produzidos para 

cada um dos textos que compõem o corpus desta pesquisa. Inserindo decisivamente o 

corpus desta pesquisa nesse gênero carnavalizado, encontramos em todos os videoclipes 

a linguagem burlesca, os travestimentos, as cenas de coroação e destronamento e as 

diversas cenas de comportamento excêntrico e de violações do universalmente aceito. 

Em A1 e A2, encontramos uma funkeira intelectualizada; em BP e FCC, um sujeito 

enunciador que enaltece o caos de São Paulo; em RPM, um policial militar que através 

do rap se vangloria de seu comportamento violento e corrupção; em Instapoã, um 

sujeito enunciador que assume o papel de “inconveniente” para criticar a si mesmo (e 

àqueles que ele representa). 

O que pudemos observar em relação ao modo de organização do corpus desta 

pesquisa é que ele se organiza predominantemente sob o modo descritivo, pois descreve 

identificando e qualificando seres, sendo que essa identificação e qualificação dos seres 

acontece via referenciação. 
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É assim que em A1 e A2, todos os quarenta intelectuais são identificados quando 

seus nomes são instaurados no discurso, passando a ser objetos desse discurso, e sua 

qualificação/descrição deveu-se à instabilidade dos objetos de discurso. Essa descrição 

ora levava em consideração traços que permitiam tal descrição, ora levava em 

consideração o projeto de dizer, ora os dois. Assim, quando o sujeito comunicante 

refere-se a Fernando Pessoa como “queridinho do Harold Bloom”, essa qualificação 

obedece à sua intencionalidade de mostrar a incongruência e impertinência de um funk 

intelectualizado, optando por uma descrição aquém do esperado para um escritor da 

importância de Pessoa. 

Em FCC, a instauração do sujeito enunciador no discurso o coloca como alguém 

estressado, identidade que é reformulada e reforçada na medida em que o Eue-JE conta 

como é seu dia-a-dia na cidade que ele referencia inferno. 

Em BP, ao elencar o que tem na lista de uma bossa nova paulista(na), o sujeito 

comunicante Marcelo Adnet referencia os problemas de saúde que podem afetar aqueles 

que vivem nas grandes cidades como uma infecção pulmonar ou dor no globo ocular 

(ou mesmo no início do videoclipe em que o Eue-MM tosse e espirra). Tanto em FCC 

quanto em BP, as descrições são autorizadas pelos traços observados levando em 

consideração uma estereotipação de São Paulo e de seus habitantes, mas também pela 

intencionalidade do sujeito comunicante que é fazer uma crítica (bem-humorada) ao 

ritmo de vida que se leva na cidade. 

Em RPM, entendemos que a descrição feita pelo sujeito enunciador dos sujeitos 

por ele abordados como playboys (instaurando-os no discurso) foi motivada por ser 

capaz de caracterizar esse, mas também por causa da percepção que esse sujeito 

enunciador tem desses homens: a gíria playboy, que significa jovem geralmente de 

classe média/alta, que anda com roupas e ou acessórios caros, geralmente serve para 

identificar depreciativamente o referente. O sujeito comunicante Marcelo Adnet parte 

de um conhecimento que pressupõe compartilhar com os sujeitos destinatários para 

referenciar aqueles que estão sendo abordados. 

Em Instapoã, o que observamos é que ao descrever as fotos postadas no 

Instagram como “merda” ou ao referenciar pedidos de “likes” nessas fotos como 

mendicância, o sujeito comunicante revela um ponto de vista depreciativo sobre a 

relação que usuários mantêm com o Instagram, ponto de vista, esse, compartilhado pelo 

sujeito enunciador. Assim, a escolha dos vocábulos para a descrição narrativa dos 
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comportamentos observados na rede de compartilhamento de fotos revela objetivamente 

a opinião do sujeito comunicante Marcelo Adnet sobre essas atitudes e, ironicamente, a 

visão do sujeito comunicante sobre os usuários e sobre si mesmo. 

 Todos esses processos de referenciação organizados segundo o modo descritivo, 

ora manifestavam-se pelo componente nomeação – a conforme vimos na instauração do 

referente Jah Estressado ou na definição da bossa nova como do paulista –; ora via 

componente localizar-situar, com a finalidade de definir – como no jogo de 

denominação e definição em Quem escreveu o livro 1984?/ George Orwell! George 

Orwell! George Orwell!/ Pergunta número dois:/ Quem é o cineasta espanhol amigo de 

Salvador Dali?/ Buñuel! Buñuel! Buñuel! (A1); ora via componente qualificar – como 

vimos nas formulações e reformulações das imagens tanto do sujeito enunciador em 

Instapoã ou em FCC.  

Também através desses processos, pudemos recuperar a identidade social do 

autor das paródias e pastiches aqui analisados, que se ia modificando em cada um dele. 

Em A1 e A2, Marcelo Adnet é o detentor de uma intelectual que abrange conhecimentos 

de diversas áreas artísticas; obviamente, como não conhecemos o processo de criação 

das paródias satíricas, não podemos afirmar que Adnet conhece, de fato, todas as 

contribuições atribuídas aos nomes referenciados, mas podemos dizer, ao menos, que 

Adnet sabe quem são eles. Em BP e FCC, o sujeito comunicante Marcelo Adnet se 

mostra um conhecedor da cidade de São Paulo, da dinâmica deste lugar e do 

comportamento (estereotipado, claro) do paulista/paulistano – testemunho esse 

autorizado e legitimado pela sua residência na cidade enquanto trabalha na MTV. Além 

disso, Adnet revela um talento para composições em diferentes estilos, como o reggae e 

a bossa nova. Em Instapoã, a identidade que se revela de Adnet é a de um usuário do 

Instagram acostumado às práticas criticadas na letra e, também, praticante delas: desde 

que se cadastrou na rede social, Marcelo Adnet tem 460 fotos, muitas de viagens que ele 

realizou124. Por fim, em RPM, Adnet constrói de si uma imagem de cidadão consciente 

das práticas (por vezes, corruptas) de policiais militares.  

Mais uma vez achamos pertinente pontuar que as críticas que subjazem às 

paródias e pastiches, fazendo deles também sátiras, não podem ser creditadas 

indubitavelmente ao sujeito comunicante Marcelo Adnet. Nem é essa a nossa intenção. 

                                                      

124 Disponível em <http://instagram.com/marceloadnet0>. Acesso 16 Julho 2014. 

http://instagram.com/marceloadnet0
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Entendemos que a afirmação categórica de que essas críticas são, de fato, defendidas 

pelo autor desses textos corre o risco de ser leviana. Baseamo-nos, em vez disso, não na 

intenção de Marcelo Adnet, mas na sua intencionalidade, no seu projeto de fala, que 

pode ser comprovado por nós – como sujeitos interpretantes que somos – analisando-se 

as marcas deixadas no próprio discurso. 

Além disso, observamos que a paródia ou o pastiche do funk, do rap ou do 

reggae não criticavam o estilo (no caso do pastiche) ou as músicas (no caso das 

paródias) como geralmente ocorre quando se utilizam esses gêneros textuais como 

veículo da sátira. Dessa observação, surgiram alguns questionamentos, baseados na 

afirmação de Sant’Anna (2007) sobre a paródia ser sempre considerada um discurso in-

desejável (p. 33): se pelo lugar que ocupa em nossa sociedade, o funk é um gênero 

indesejável, como é entendido um discurso in-desejável de um discurso indesejável? Ou 

seja, quais são os efeitos de sentido da paródia satírica de um funk? Se entendemos que 

o rap da periferia tem a mesma não-aceitação que o funk, esse questionamento pode 

facilmente ser estendido aos efeitos de sentido de uma paródia satírica de um rap.     

Pretendemos, com essa pesquisa, demonstrar como as escolhas de um produtor 

de texto, e seu desdobramento em sujeito comunicante paródico ou pastístico, pode ser 

enriquecedor para o seu projeto de fala, quando se leva em consideração os processos de 

referenciação e os modos de organização do discurso, e como eles auxiliam tanto nessa 

intencionalidade quanto na construção das identidades social e discursiva. 

Apesar da declaração dada pelo próprio sujeito comunicante Marcelo Adnet de 

que não havia qualquer crítica pré-concebida em Gaiola das cabeçudas (e não vimos 

grandes problemas em estender essa afirmação para os outros textos), entendemos que 

nenhum discurso é inocente e que todo ato de linguagem, como o paródico e o 

pastístico, é influenciável pelo contexto sociohistórico em que se insere. 

É por isso que não nos furtamos de nos posicionarmos criticamente, por 

exemplo, em relação ao modo como o funk e o rap são encarados e tratados na nossa 

sociedade. Tal atitude deveu-se, principalmente, pelo momento de descoberta de 

identidade pela qual essa autora vem passando desde meados de 2013, em que passou a 

ter contato com movimentos feministas negros que procuram, dentre muitas pautas 

importantes, o empoderamento de mulheres negras ante uma sociedade machista e 

racista. 
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A pesquisa dos gêneros musicais trouxe uma satisfação pessoal única, vinda da 

(re)descoberta de que todos eles funk, rap, reggae e também a bossa nova, possuem 

raízes negras: os dois primeiros nos subúrbios do Bronx (o gueto negro/caribenho 

localizado ao norte da cidade de Nova York, fora da ilha de Manhattan), o terceiro, cuja 

história se confunde com a história da própria Jamaica; e o último – sendo ou não uma 

apropriação – cujo fundamento se encontra no samba. Mais do que isso, e seja como 

for, todos eles têm sua origem na África, que traz desde a sua diáspora o discurso de 

resistência e luta dos povos negros. 

Esperamos com essa pesquisa ter contribuído para os estudos dos gêneros 

textuais paródia e pastiche no que concerne ao seu funcionamento como veículos da 

sátira, tendo chamado atenção para a importância de outras linguagens (visual, musical 

etc.) que se agregam para a construção referencial dos sentidos pretendidos.  
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8. ANEXOS  

 

Seguem abaixo os versos parodiados com a indicação, entre parênteses, da música 

original e autoria. 

 

 

(P1) 

F de força 

U de união 

R de rainha do movimento que é bom 

A de amizade 

C de coração 

A de autoridade  

e O de organização 

o 2 não esta sozinho, está com os 0 em união 

Campeões é o lindo Parque Boa Vista e Camarão 

Equipe poderosa Furação 2000 

E quem não gostou, vai pra puta que o pariu. 

 

(P2) 

É o pente 

É o pente 

É o pente (3x) (Um pente é um pente – Os Hawaianos) 

 

(P3)  

Dói, um tapinha não dói 
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Um tapinha não dói 

Um tapinha não dói (Só um tapinha – Bonde do Tigrão) 

 

 

(P4)  

Surra de bunda 

Surra de bunda (Surra de bunda – As tequileiras do funk) 

 

(P5)  

Eu vou pro baile procurar o meu negão 

(...) 

Agora que sou solteira e ninguém vai me segurar (Agora eu sou solteira – Gaiola das 

Popozudas) 

 

 

(P6) 

Qual a diferença entre o charme e o funk? 

Um anda bonito, o outro elegante (Rap da diferença – Mc Dollores e Marquinhos) 

 

(P7)  

Dance potranca, dance com emoção 

Eu sou o Jonathan da nova geração – Jonathan 2) 

 

(P8) 

Dança da motinha 

Dança da motinha 

Dança da motinha 

As popozuda perde a linha (Dança da motinha – Vanessinha Picatchu) 

 

(P9)  

Árvore seca, é nois! 

Tipo Colômbia! (Árovre seca – Tan e Kula) 

 

(P10)  

Prá dançar créu 

Tem que ter disposição 

Prá dançar créu 

Tem que ter habilidade 

Pois essa dança 

Ela não é mole não 

Eu venho te lembrar 

Que são 5 velocidades... (Dança do Créu – MC Créu) 

 

(P11) 

Moleque playboy 

Funkeiro sexo anal 

A Chatuba de Mesquita 

Come as mina de geral 

(...) 
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A Chatuba de Mesquita 

Do bonde sexo anal (Chatuba de Mesquita – Furacão 2000) 

 

(P12)  

Ô, simpático, para de formar caô. (O simpático – Mr. Catra) 

 

 

(P13)  

Tchutchuca, 

Vem aqui pro seu Tigrão 

Vou te jogar na cama 

E te da muita pressão! (Tchucthuca – Bonde do Tigrão) 

 

(P14) 

 

(P16) 

 

Ela só pensa em beijar 

beijar,  

beijar, beijar  

E vem comigo dançar,  

dançar, dançar, dançar 

(...) 

falei com DJ 

Pra fazer diferente botar chapa quente pra gente 

dançar  

Me diz quem é a menina que dança e fascina, que 

alucina querendo beijar  (Ela só pensa em beijar – MC Leozinho) 

 

(P17) 

É o dia que a orgia tomou conta de mim assim 

Eu saio com o Léo o Edigar o Denis e o Sandrim o pagode é 

Na 4 por 4 a gente zoa 

com Whisky energético, quanta mulher boa 

rá rá rá 

O bagulho tá sério 

Vai rolar um adultério! (Adultério – Mr. Catra) 

 

(P18) 

Que batida é essa que na balada é sensação 

É claro que é o funk meu irmão 

Várias mulheres lindas rebolando até o chão 

Isso que é pura sedução (Tô Tranquilão – MC Sapão) 

 

(P19) 

Glamourosa, rainha do funk 

Poderosa, olhar de diamante 

Nos envolve, nos fascina, agita o salão 

Balança gostoso requebrando até o chão (Glamourosa – MC Marcinho) 
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(P20) 

Se me vê agarrado com ela 

Separa que é briga tá ligado! 

Ela quer um carinho gostoso 

Um bico dois soco e três cruzado! (Dona Gigi – Os caçadores) 

 

 

(P21) 

Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada 

Elas estão descontroladas(Descontroladas – Tati Quebra-Barraco) 

 

(P22)  

 

(P23)  

Cada um no seu quadrado  

Eu disse: Ado-a-ado, cada um no seu quadrado (Dança do quadrado) 

 

(P24) 

Eu só quero é ser feliz, 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é. 

E poder me orgulhar, 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. (Rap da felicidade – MC Cidinho e MC 

Doca) 

 

(P25) 

I feel good, I knew that I would, now 

I feel good, I knew that I would, now 

So good, so good, I got you (I feel good – James Brown) 

 

(P26) 

No passinho, no passinho 

No passinho dos prostitutos (O passinho dos prostitutos – Os Ousados) 

 

(P27)  

 

(P28)  

Vou mandando um beijinho 

Pra filhinha e pra vovó 

Só não posso esquecer 

Da minha egüinha Pocotó 

Pocotó, pocotó,  pocotó,  pocotó 

Minha eguinha pocotó (Eguinha pocotó – MC Serginho) 

 

(P29)  

Quer dançar, quer dançar  

O Tigrão vai te ensinar  

Quer dançar, quer dançar  

O Tigrão vai te ensinar (Cerol na mão – Bonde do Tigrão) 
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(P30)  

 

 

(P31) 

Alguma coisa 

Está fora da ordem 

Fora da nova ordem 

Mundial (Fora da Ordem – Caetano Veloso) 

 

 

(P32) 

É o rebolation tion 

É o rebolation tion 

É o rebolation tion 

É o rebolation tion (Rebolation. – Parangolé) 

 

(P33) 

Eu vou beijar você na boca 

Vou morder o seu queixinho 

Vai Serginho 

Vai Serginho 

Eu vou lamber a sua orelha 

Vou morder seu pescocinho 

Vai Serginho 

Vai Serginho (Vai, Serginho – MC Serginho)  

 

(P34) 

I'm your biggest fan I'll follow you until you love me 

Papa-paparazzi, 

Baby there's no other superstar,  

You know that I'll be your 

Papa-paparazzi (Paparazzi. Lady Gaga) 

 

(P35)  

 

(P36)  

Eis aqui este sambinha feito numa nota só 

Outras notas vão entrar 

Mas a base é uma só  

Esta outra conseqüencia do que acabo de dizer 

Como eu sou a conseqüencia inevitável de você (Samba de uma nota só. Tom Jobim) 

 

(P37) 

Um velho calção de banho 

Um dia prá vadiar 

O mar que não tem tamanho 

E um arco-íris no ar 
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Depois, na Praça Caymmi 

Sentir preguiça no corpo 

E numa esteira de vime 

Beber uma água de côco 

É bom! 

Passar uma tarde em Itapoã 

Ao sol que arde em Itapoã 

Ouvindo o mar de Itapoã 

Falar de amor em Itapoã 

Enquanto o mar inaugura 

Um verde novinho em folha 

Argumentar com doçura 

Com uma cachaça de rolha 

E com olhar esquecido 

No encontro de céu e mar 

Bem devagar ir sentindo 

A terra toda rodar 

É bom! 

Passar uma tarde em Itapoã 

Ao sol que arde em Itapoã 

Ouvindo o mar de Itapoã 

Falar de amor em Itapoã 

Depois sentir o arrepio 

Do vento que a noite traz 

E o diz-que-diz-que macio 

Que brota dos coqueirais 

E nos espaços serenos 

Sem ontem nem amanhã 

Dormir nos braços morenos 

Da lua de Itapoã 

É bom! 

Passar uma tarde em Itapoã 

Ao sol que arde em Itapoã 

Ouvindo o mar de Itapoã 

Falar de amor em Itapoã (Tarde em Itapoã. Toquinho e Vinicius de Moraes) 
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