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RESUMO 

 

 

O objetivo principal deste trabalho é analisar, sob a tutela da semiótica discursiva, algumas 

canções caipiras em busca de uma dimensão plástica, que se revela tanto por seu plano de 

conteúdo quanto por seu plano de expressão. A atenção voltada para a materialidade da 

canção pode nos levar a descobrir os caminhos que ainda estão se construindo na articulação 

entre categorias plásticas e musicais. Para pensarmos na passagem do audível das canções 

para uma dimensão da visualidade e da plasticidade, a noção de figuratividade ocupa um lugar 

central, ao lado da tematização e da narratividade (BERTRAND, 2003). Todavia, o estudo se 

abre para a interdisciplinaridade, por essa razão, aproveitamos os conceitos de “produção de 

presença” e o conceito de Stimmung (GUMBRECHT, 2010, 2014).  

 

Palavras-chave: Semiótica da canção; Canção caipira; Figuratividade; Plasticidade; Stimmung. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The main objective of this paper is to analyze, under the tutelage of discursive semiotics, 

some folk songs in search of a plastic dimension, which is revealed as much for its content as 

plan for their expression level. The attention focused on the materiality of the song can lead us 

to discover the ways that are still being built on the relationship between visual and musical 

categories. To think of the passage of the listening of the songs to a dimension of visuality 

and plasticity, the notion of figuration occupies a central place, next to the thematization and 

narrativity (BERTRAND, 2003). However, the study is open to interdisciplinarity, for this 

reason, we take the concept of "production of presence" and the concept of Stimmung 

(GUMBRECHT, 2010, 2014). 

 

Keywords: Semiotics of the song; Folk song; Figurativity; Plasticity; Stimmung. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Peço desculpas por expor-me assim diante de todos 

vocês; ma acho mais útil contar aquilo por que 

passamos do que simular um conhecimento 

independente de qualquer pessoa e uma observação sem 

observador. Na verdade, não existe teoria que não seja 

um fragmento cuidadosamente preparado de alguma 

autobiografia. 

 

Paul Valéry 

 

 

Nossos estudos se inserem em um contexto amplo de estudos de canções populares no 

Brasil que têm como base a teoria e a metodologia semiótica de linha francesa em sua 

aplicação à canção popular, iniciada por Luiz Tatit (1984), com a “Semiótica da canção: 

melodia e letra”. Canções dos mais variados gêneros têm se mostrado um objeto rico, além, é 

claro, de muito produtivo, para questões relacionadas à identidade cultural, aos movimentos 

estéticos para além do âmbito da literatura – em sentido restrito –, para se pensar a 

intermidialidade, a relação entre artes, as poéticas da voz, ou poesia vocal. Os 

desdobramentos da teoria propiciam, hoje, muitas possibilidades de abordagem de uma 

canção: modos de incidência mútua de melodia e letra, estudos dos arranjos na canção, 

valores dos timbres, produção de efeitos de sentidos diferentes, dependendo da interpretação 

que cada cantor dê ao projeto entoativo inicialmente elaborado pelo compositor – com maior 

ou menor exploração das alturas no campo da tessitura melódica, maior ou menor valorização 

dos pulsos, uso do andamento acelerado, moderado ou lento. 

Todavia, será ainda preciso pensar nas correspondências entre diferentes categorias do 

plano de expressão e de conteúdo, propor articulações para desvelar as qualidades plásticas na 

canção (ver se há uma plasticidade na canção e como ela se constrói), mostrar como são 

encontradas e como se passa do auditivo ao visual, ou como se percebe tudo isso junto, como 

queria a fenomenologia. Empreendemos um esboço para a construção de relações entre 

canções e plasticidade, visualidade. 

Disso resulta nosso desejo de continuar estudando a canção. A começar pelos exames 

de questões de melodia e prosódia, voz e corpo, concernentes às poéticas da palavra cantada. 
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Pretendemos avançar em direção à plasticidade que buscamos, de maneira que possamos 

descrever seus modos de manifestação na materialidade da canção e no seu conteúdo 

conjuntamente. Julgamos contribuir com isso para uma nova maneira de analisar a canção.  

Entendemos que as discussões travadas pelos estudos que se ocupam da canção, ou da 

palavra cantada, ampliam a discussão para outras áreas do saber e abrem caminho cada vez 

mais para a interdisciplinaridade, porquanto o que se tinha em torno do assunto estava restrito 

à musicologia, etnomusicologia e historiografia da música popular. De nossa parte, 

buscaremos algumas articulações possíveis e julgadas necessárias para este estudo. 

Aproximadamente a partir de meados da década de 1970 e início dos anos de 1980, a 

canção popular começa a se dignificar como um objeto de estudo acadêmico
1
.  Proliferam os 

estudos em Literatura e Teoria da Literatura abordando a relação entre literatura, poesia e 

“música popular brasileira” (MPB), sobre o confronto entre música erudita e popular. Em sua 

maioria, esses estudos estavam girando em torno da hermenêutica da letra da canção, dos 

aspectos sociais e políticos, de resistência ao regime militar, do vínculo com os movimentos 

literários a partir do modernismo cujo elo principal era Mario de Andrade. Mais tarde, outras 

preocupações entraram na pauta dos estudos, como por exemplo, a performance: como 

possibilidade de integração de texto, música e voz, já na esteira da interdisciplinaridade. 

Na época atual, há uma crescente demora nessa zona limítrofe em que as demarcações 

entre as artes se diluem e se movimentam numa recusa à apreensão, como devir e promessa. 

As indagações sobre as dimensões verbal, musical e vocal da palavra cantada, tendo em vista 

seus valores estéticos, semânticos e histórico-culturais, têm mobilizado pesquisadores das 

áreas de Musicologia, Etnomusicologia, Literatura, Linguística, Semiótica, Antropologia, 

                                                           
1
 Citamos alguns  dos estudos: CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa: antologia crítica da moderna música 

popular brasileira. São Paulo: Perspectiva, 1968. FAVARETTO, Celso Fernando. Tropicália: alegoria, alegria. 

Tese de doutorado em Filosofia. São Paulo: FFLCH-USP, 1978. Publicada com título homônimo. São Paulo: 

Kairos, 1979. CARVALHO, Luiz Fernando Medeiros de. A jura e o critério da platéia no samba de Ismael 

Silva. Dissertação (mestrado)-Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Letras, 1978. 

MATOS, Cláudia Neiva de. O malandro no samba: uma linguagem de fronteira. Dissertação de mestrado em 

Letras, PUC-Rio, 1981. Publicada como Acertei no Milhar: samba e malandragem no tempo de Getúlio. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1982. MENESES, Adélia Bezerra de. Desenho Mágico: estudo quase acadêmico sobre 

Francisco Buarque de Hollanda, dito Chico. Tese de doutorado em Letras. São Paulo: FFLCH-USP, 1980. 

Publicada como Desenho mágico: poesia e política em Chico Buarque. São Paulo: Hucitec, 1982. MOURA, 

Roberto. Tia Ciata e a pequena África no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1983. CALDAS, 

Waldenyr. Acorde na aurora: música sertaneja e indústria cultural. Dissertação de mestrado em Sociologia. São 

Paulo: FFLCH-USP, 1976. Publicada com título homônimo. São Paulo: Editora Nacional, 1977. 
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História, Filosofia, Comunicação, Teatro e Artes Cênicas, etc., com o objetivo de apontar vias 

de acesso à canção em sua totalidade, e isso põe na ordem do dia a voz e o corpo.
2
 

Em sua maioria, os estudos sobre canções brasileiras, mesmo os fundamentados na 

teoria semiótica, focalizam aquelas convencionalmente classificadas como MPB. Os temas de 

interesse mais recorrentes estão voltados para os aspectos históricos, sociais, culturais, 

estilísticos, de timbre, de arranjo, de prosódia, para citar alguns. Poucos, porém, são os 

estudos dedicados ao “gênero” de canção que escolhemos. Convencionalmente, é classificado 

como Sertanejo Raiz, entretanto preferimos usar a expressão Canção Caipira, que não tem a 

pretensão de designar um gênero de canções. No capítulo 1, nos ocuparemos da discussão 

travada sobe essa relação e explicaremos o porquê de nossa preferência.  

Talvez o que mais tenha nos despertado na canção caipira é sua riqueza temática e 

figurativa bastante expressiva, no nível discursivo do plano de conteúdo. A importância da 

escolha desse “gênero” de canções passa, justamente, pela relação que o conceito de 

figuratividade assenta entre plano de expressão e plano de conteúdo. Nosso propósito é 

examinar se nessa relação podemos chegar à materialidade plástica figurativa, estabelecendo 

correlações entre diferentes categorias de expressão e de conteúdo. 

Para representar o cancioneiro caipira, foram selecionadas algumas canções mais 

expressivas que compõem o álbum “Amizade Sincera”, gravado por dois expoentes desse 

gênero de canção, Sergio Reis e Renato Teixeira, e lançado pela gravadora Som Livre em 

2010. Dentre elas estão Romaria, Menino da Porteira, Amora, Estrada do Canindé, Um 

violeiro toca. 

Fundamentalmente, quatro motivos justificam nossa escolha:  

a) o modo de contação de histórias que preserva certas tradições culturais do ambiente 

caipira, vestígios de uma tradição e uma transmissão oral concretizada nos cantadores 

e nos causos – como na obra de Guimarães Rosa –, ou dito de outra forma, o modo de 

cantar a canção caipira quase dilui a fronteira entre oralidade e escrita, observando-se 

                                                           
2
 Destacamos os eventos I Encontro e II Encontro de Estudos da Palavra Cantada, realizados respectivamente em 

setembro de 2000, na Universidade Federal Fluminense, e cujos textos estão publicados no livro Ao encontro da 

palavra cantada: poesia, música e voz (Rio de Janeiro: 7 Letras, 2001), e em maio de 2006 no Fórum de Ciência 

e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que rendeu o livro Palavra cantada: ensaios sobre poesia, 

música e voz. Rio de Janeiro: 7 letras, 2008. Coordenados por Cláudia Neiva de Matos, Elizabeth Travassos e 

Fernanda Teixeira de Medeiros, também organizadoras das obras mencionadas. 
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um trânsito entre tradição oral e cultura escrita que nos leva a pensar na voz em si 

como meio; 

b) a força da expressão formal lírica (canto, ritmo, melodia e harmonia) e das temáticas 

destas canções remete ao estado remoto da poesia no qual estavam envolvidos a voz, o 

corpo e a performance, antes mesmo da clássica tríade de gêneros – épico, lírico, 

dramático – que se atribui a Aristóteles; ou que remete, num recuo menor, à poesia 

medieval, em que ainda se tinha certa proeminência da voz, o que Zumthor (2007) 

chamou de poesia vocal, em detrimento do termo corrente literatura oral;  

c) não podemos ignorar que tais canções também assumem uma importante função que é 

a da memória cultural. As canções são textos semióticos que resguardam e manifestam 

em seu discurso os contextos prévios, ligados a uma esfera semiótica-cultural, aos 

quais as canções estão integradas e pelos quais são interpretáveis. Enquanto textos, 

uma de suas principais funções é a da memória cultural. As canções apresentam, 

dentre outros fatores, os aspectos sociais relativos à condição híbrida fundamental da 

constituição do homem caipira, da vida em sociedade e formação cultural, do 

movimento entre a cidade (os processos de urbanização) e o campo (preservação da 

tradição rural); 

d) uma dimensão plástica na materialidade das canções, que ativa os estímulos auditivo, 

visual, tátil e que passa pela noção de figuratividade, na tentativa de estabelecermos 

aproximações entre as categorias plásticas e os procedimentos ou recursos musicais 

mais recorrentes para provocar os efeitos plástico-figurativos correlatos de uma 

materialidade ou corporeidade musical, tais como texturas, densidade, direção, 

posição, lateralidade, curvatura melódica.  

O conceito semiótico de figuratividade (Bertrand, 2003) é central para nossos 

argumentos – entendemos que este conceito abrange os planos de expressão e de conteúdo. 

Em parte relacionado à mimesis e à representação, mas não limitado à ideia de imitação de 

caráter meramente referencial, porque também abrange a abstração e põe em jogo a dimensão 

sensível dos afetos, a percepção/recepção, convoca a memória, será através dela que 

começaremos a observar a plasticidade na canção.  

Há várias formas de referencializar na música elementos da natureza ou da cultura, 

sons de pássaros ou de ruídos como o de uma motocicleta, por exemplo. Mas também se pode 
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romper com essa referencialidade explícita e deixar que a figuratividade se produza na 

abstração. Em todos os casos é a figuratividade que se faz presente na passagem gradativa de 

uma extremidade a outra. Os capítulos 2 e 3 se ocuparão da figuratividde no plano do 

conteúdo e no plano da expressão. 

Ainda no capítulo 2, veremos como algumas canções como as que tomamos têm a 

propriedade de tornar presente uma ambiência, uma atmosfera específica, e produzir uma 

presença. A sensorialidade perceptiva é convocada pela ação de substância “texto-imanente”, 

isto é, formas das substâncias que emergem da componente material dos textos, como fruto da 

energia que emerge das formas menos figurativas, mais abstratas e profundas: mais próximas 

do abstracionismo de Klee e Kandinsk. No capítulo 3, observaremos como uma ambiência 

mística e mítica se constrói na canção “Um violeiro toca” através da simbiose entre homem e 

natureza (ou cosmo) tendo como núcleo uma essência que consiste justamente na harmonia, 

no ritmo, no equilíbrio, expressos na relação viola-violeiro-amor-natureza. 

Analisar, sob a base teórica da semiótica discursiva, a dimensão plástica da canção, 

observando os procedimentos de figuratividade nos planos de expressão e de conteúdo é o fim 

último deste trabalho. Para tanto, cumpriremos algumas etapas necessárias para aonstruirmos 

um caminho que nos leve ao alvo desejado. A primeira etapa é compreender como se constitui 

a canção e contextualizar sua trajetória no cenário do cancioneiro nacional, ressaltando suas 

principais características, primeiro, como herdeira da tradição clássica de encontro da voz, do 

corpo e da performance: a oralidade na  narrativa e no causo; em consequência disso, a tensão 

entre oralidade e cultura escrita, porque ao passo que se baseia no domínio da voz e da 

performance é mediada pela cultura letrada. 

Em seguida, observar as relações da plasticidade e da visualidade a partir do eixo 

figuratividade-tematização-narratividade no plano do conteúdo que, conforme nossa proposta, 

está atrelada à relação sintáxica de temas e figuras com a memória e o imaginário. A última 

etapa abordará a dimensão plástica na materialidade canção. Notadamente, certos 

procedimentos e arranjos figurativos no plano de expressão estão vinculados à voz e ao corpo 

do intérprete ao gesto vocal que aponta para a plasticidade no plano da expressão. 

Nossa pesquisa se fundamenta no referencial teórico e metodológico da Semiótica 

Discursiva, que se formou a partir de Greimas, e no modelo de sua aplicação a análises de 

canções brasileiras, empreendida inicialmente por Luiz Tatit. Mas entendemos que seja 
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preciso ampliar a interlocução entre as áreas do saber (Linguagem e Literatura), a fim de obter 

melhores resultados neste estudo, maiores ganhos na produção do conhecimento. Por isso, 

para atingir nosso objetivo geral, buscamos um diálogo entre os campos de estudos afins, que 

possam estabelecer uma articulação teórica e conceitual com a semiótica.  

A partir da década de 80 no Brasil, os estudos desenvolvidos por Luiz Tatit, professor 

titular do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da USP, e músico, sobre canção, no âmbito da semiótica greimasiana, abriram novos rumos, 

novas perspectivas de abordagem desse artefato cultural bastante característico de nossa 

cultura popular. Aliás, seus estudos e desenvolvimentos teóricos e metodológicos de análise 

das interdependências entre melodia e letra contribuem, dentre outras coisas, para dignificar a 

canção popular como objeto de estudos acadêmicos, e acreditamos serem indispensáveis para 

estudiosos de canção popular. 

Nesse quadro dos estudos de Semiótica da Canção, estabelece-se um plano de 

expressão e outro de conteúdo para a canção popular. Ao primeiro corresponde a melodia e ao 

outro, a letra, e a canção se faz na interdependência entre eles. Ao plano de expressão da 

canção convém fazer corresponder, além da melodia instrumental – componente musical – os 

elementos como melodia (entoação, tessitura) e dinâmica (duração, ritmo, acento) da fala, 

bem como a qualidade da voz (timbre, volume). Já o plano de conteúdo é constituído pelo 

conteúdo do texto verbal. Segundo a proposta de Tatit, basta que haja uma entoação 

melodiosa de um texto verbal, como as canções de ninar, para termos uma canção. Isso 

significa dizer que, mesmo buscando-se uma descrição dos efeitos de sentido produzidos 

pelos elementos musicais da canção, não se pode encaminhar a pesquisa para o campo restrito 

da música, ou seja, é preciso estabelecer correlações com a letra. Da mesma forma, se se 

estuda apenas o texto verbal da canção, estuda-se tão somente a letra, mas não a canção, 

porque, nesse caso, a melodia estaria de fora das considerações. Quando Tatit (2010) diz que 

se deve preservar a pertinência do objeto, claro está que os estudos semióticos da canção têm 

sempre de vincular melodia e letra; senão, estuda-se outra coisa que não a canção. Estabelece, 

assim, um parâmetro importante para estudar ao mesmo tempo os dois componentes da 

canção. Mas isto ainda não inclui, definitivamente, a voz, o corpo e a performance. 

Conforme o modelo de aplicação da Semiótica Discursiva à canção popular, 

observaremos as incidências mútuas entre melodia e letra, a partir dos modos de 
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correspondência entre estes dois planos, pelos parâmetros que constituem cada uma das três 

dicções dos cancionistas – tematização, passionalização e figurativização. Elas são maneiras 

de o cancionista compatibilizar canto e fala, linguagem musical e linguagem verbal na 

composição de canções para persuadir o ouvinte. 

Para uma visualização da linha melódica de cada canção, Tatit implementou um 

diagrama que abrange os extremos da tessitura, ou seja, vai da nota mais baixa (grave) à nota 

mais alta (aguda). No interior do diagrama, cada espaço entre uma linha e outra equivale a um 

intervalo de semitom. São assim sistematizadas as dicções: a Tematização corresponde à 

apresentação de sequências melódicas reiteráveis, configura o instante “decantatório” em que 

a letra sobressai, coincidindo, normalmente, com os estágios conjuntivos, isto é, de 

conformidade entre os actantes, ou da personagem principal com seu objeto de valor. A 

melodia não se expande pelo campo da tessitura, não oscila entre as regiões mais baixas ou 

mais altas, são valorizadas as pulsações, os acentos próprios da continuidade melódica que 

evidencia a modalidade do fazer. Relaciona-se com a ativação de células rítmicas reiteradas, 

marcando pelas reiterações uma regularidade de motivos e temas “bem definidos”, 

favorecendo a ativação dos “efeitos somáticos” ou “estímulos corporais próprios da ação”. 

A Passionalização corresponde aos momentos de saltos intervalares de expansão da 

melodia, há maior exploração das regiões mais agudas ou graves, durações mais prolongadas 

de certas notas, ou modulações tonais criando as tensões relacionadas aos estados emotivos 

dos actantes. Está presente nos trechos em que a oscilação da melodia percorre desde as 

regiões musicais mais baixas às mais altas como a buscar algo ausente, como se o sujeito, 

saindo de uma condição estática ou tácita, seguisse rumo ao acaso, ao devir. Isso fica mais 

evidente no conteúdo da letra que expõe as circunstâncias disjuntivas do sujeito, isto é, 

exprime a falta e, consequentemente, a busca de superação da falta. 

A Figurativização Enunciativa ressalta a presença da língua oral na canção. A 

entoação da fala é marcada na melodia pelos tonemas, que são as inflexões finais da entoação 

de uma linha melódica, e no discurso da letra pelos elementos dêiticos, que instalam as 

categorias do discurso eu/tu aqui/agora. Esse instante enunciativo, em que o intérprete 

imprime seu timbre, torna presente uma fala subjacente ao canto. Relaciona-se à maneira do 

dizer cotidiano, em que “repetimos os motivos entoativos ao enumerarmos fatos da mesma 

natureza” (TATIT, 2010, p. 111).  
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Dentre as canções escolhidas, a “Vide vida marvada”, composta por Rolando Boldrin, 

é a que melhor exemplifica a figurativização da fala na voz que canta. A entoação feita por 

Renato Teixeira no trecho dos versos “Tem um ditado dito como certo / Que cavalo esperto 

não espanta a boiada / Compadi meu que inveieceu cantando / Diz que ruminando dá prá ser 

feliz” é tipicamente da fala e não do canto, incluindo, no meio do verso, a pausa na passagem 

da palavra ruminando para o segmento final dá pra ser feliz. No mais, essa canção também 

apresenta uma linha melódica em que os motivos melódicos reiterados se movimentam 

paulatinamente em graus conjuntos sem saltos intervalares significativos. Por fim, a reiteração 

de consoantes oclusivas (bilabial /p/, velar /k/, alveolares /t/ e /d/) retém a explosão silábica, 

assegura o pulso, acentua o ritmo, evita o prolongamento das durações das notas e ativa os 

impulsos somático-dançantes. 

A dinâmica das dicções será mais bem esclarecida no capítulo 2, quando fizermos a 

análise da canção “Romaria”. 

A canção popular remete-nos a um estado da poesia em que fala/voz, dança e música 

encontram-se imbricados.  Sua poética ressalta a proeminência da voz, cuja materialidade 

torna presente, recupera o corpo do intérprete cantor e todos os seus traços personalíssimos, 

performáticos. Tomaremos, neste caso, muitas considerações nos estudos de Paul Zumthor 

(1993; 1997; 2007), interessando-nos particularmente a voz como media/meio e extensão do 

corpo, como inscrição do corpo, e a performance modalizada em um saber-ser, das instâncias 

de produção e recepção, que requer o envolvimento  sensorial da percepção. 

Na canção há sempre a presença de alguém que fala, um sujeito enunciador: o 

intérprete, cuja voz, performance vocal ou gesto vocal realiza a canção enquanto obra. 

Estabelece-se com o ouvinte um contrato de crença de que aquilo que se diz no canto seja 

verdadeiro. Porém, para isso ter valia a emissão vocal precisa reverberar sobre o corpo do 

ouvinte, precisa tocar-lhe todo o corpo. As dimensões afetivas, cognitivas e emocionais, 

transmitidas no canto, reverberando estados eufóricos ou disfóricos, precisam parecer sinceras 

e convincentes ao ouvinte. Com efeito, a canção alcança sua eficácia quando através do 

empenho do cantor-intérprete, de sua performance, mas também a dos músicos e de todo o 

conjunto de elementos técnicos envolvidos, é capaz de seduzir o ouvinte à maneira de um 

sobrevir. Ou nas palavras de Zumthor (2007, p.31), quando “a performance realiza, concretiza 

, faz passar algo que eu reconheço, da virtualidade à atualidade”, tem-se então o 
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acontecimento que surpreende o sujeito, desloca-o; se não for assim, será de todo inútil. 

Faremos uma análise da canção “Amora” na interpretação de Sergio Reis, em que 

exploraremos amiúde estes apontamentos. 

Para dar conta dos afetos e seu impacto sobre o sujeito, o ritmo das oscilações entre 

intensidade (estados de alma) e extensidade (estados de coisa), nos valemos dos conceitos da 

Semiótica Tensiva. Considerada uma vertente mais atual da teoria Semiótica, a tensiva vai 

instalar a tensividade como o ponto de intersecção dessas duas grandezas. Seu principal 

expoente é o teórico Claude Zilberberg, que desenvolveu uma morfologia e uma sintaxe, com 

o intuito de quantificar os afetos. Conceitos e terminologias aproveitados no bojo da semiótica 

garantiram um avanço teórico e metodológico para dar conta de novas demandas como a 

incorporação do sensível na teoria semiótica. Aprofundaremos a fala sobre esses parâmetros 

no início do capítulo 3. 

Como já dissemos, a noção de figuratividade, como a define Bertrand (2003), é central 

para pensarmos a visualidade e a plasticidade na canção. Ela estabelece um jogo de 

transgressão do real, pois, a partir das dos efeitos produzidos pela repetição do real, ou seja, 

pela remissão específica ao real operada na figuratividade, ela ressignifica o real. O autor 

afirma que a figuratividade supera a representação meramente referencial à medida que 

instaura a dimensão do sensível, da experiência estética, da transformação dos estados de 

alma (movência do sujeito pelas esferas da ação do saber e do ser). Disso decorre em boa 

parte o modo de existência da visualidade e da plasticidade, na expressão e no conteúdo. 

Ponto que será explorado com maior ênfase no capítulo 2. 

A materialidade da canção vai de encontro e ao encontro corpo, provocando 

sensações, uma Stimmung, pois ela agencia dispositivos afetivos que nos põem em afinação 

com uma atmosfera específica. Gostaríamos ainda de aproveitar dois conceitos como os 

define e aplica Gumbrecht (2010, 2012, 2014). Comecemos pela noção importante de 

Stimmung, que diz respeito “a uma sensação interior, um estado de espírito tão privado que 

não pode sequer ser circunscrito com grande precisão” e ao mesmo tempo tem a ver com 

“alguma coisa objetiva que está em volta das pessoas e sobre elas exerce uma influência 

física”. (GUMBRECHT, 2014, p. 12) 

No desvio da hermenêutica e da metafísica, mas entendendo que o sentir e o sentido, 

“cultura de presença” e “cultura de sentido”, não se podem desvencilhar plenamente, gerando 
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com isso uma tensão, um movimento oscilante entre um e outro, o ganho que o conceito de 

“produção de presença” em Gumbrecht (2010) tem, dentre outros fatores, é o de manifestar 

“uma relação espacial com o mundo e seus objetos”: maior preocupação com a materialidade 

e com o espacial – algo presente é, antes de tudo, passível de ser tocado – e, sobretudo, o 

impacto das “coisas do mundo” – os objetos presentes – sobre o corpo, ainda não mediadas 

por uma atribuição de sentido prévio. 

Os novos caminhos na semiótica adotados para lidar com o sensível, com a estesia, 

com a experiência de apreensão das impressões do sentido trouxeram o corpo para o centro da 

teoria. Mas a questão parece ser a da dimensão sensível do sentido e não a dimensão do 

sensível em si, como em Gumbrecht. Ao lado do conceito de produção de presença de 

Gumbrecht, veremos, no capítulo 2 e 3, o conceito de presença para semioticistas como 

Fontanille, Zilberberg e Landowski. 

Essas são algumas articulações que pretendemos estabelecer ao longo do trabalho, 

esperando dar a nossa contribuição para o avanço das discussões sobre o tema abordado. 

Embora tenhamos apontado o assunto de que trataremos em cada capítulo de maneira esparsa, 

muitos assuntos se movimentam pelos três capítulos, portanto, não há uma concentração 

estanque entre as partes desta dissertação; ao fundo, procuramos estabelecer um vínculo 

contínuo entre as partes, como se percorrêssemos uma etapa de cada vez, e avançássemos 

conservando um núcleo reiterativo de identidade do trabalho.  

Mesmo assim, uma síntese dos capítulos pode ser traçada conforme indicamos a 

seguir: 

Capítulo 1- Tensões e distensões: a canção caipira entre natureza e cultura. Neste 

capítulo, pretendemos estabelecer uma breve caracterização e contextualização da canção 

caipira (aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos), destacando o papel da voz, do 

corpo e da performance, trânsito entre tradição e transmissão oral e “cultura escrita”. 

Capítulo 2-  Entre tematização, figuratividade e narratividade: o traço das 

relações que produzem efeitos de sentido de plasticidade, experiência estética e 

afetividade. A intenção neste capítulo é pensar como uma plasticidade se produz por meio 

dos arranjos narrativos, temáticos e figurativos, que efeitos são alcançados pela exacerbação 

da figuratividade que ultrapassa a mera referencialidade, que aponta para o mundo, para as 

coisas do mundo, sendo capaz de manifestar as mudanças de estados de alma do sujeito no 
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texto, instalando o sensível. Por outro lado, refletir sobre a interação do ouvinte com a canção, 

tendo em vista a relação fundamental entre enunciador e enunciatário, sobre como esse dado 

elemento do mundo figurativizado no texto já não é mais a coisa em si, já é um outro e se 

relaciona com a memória e o imaginário. 

Capítulo 3- O corpo da voz, o corpo da canção: plano da expressão, visualidade, 

plasticidade, poesia e performance. Analisa como os efeitos de plasticidade na materialidade 

da canção podem ser descritos a partir de parâmetros técnicos e tecnológicos, que envolvem 

múltiplos fatores, tais como técnica vocal, linha melódica, harmonia, arranjos, mecanismos de 

registro, de gravação, distribuição de canais, masterização e mixagem, etc. A presença e a 

estesia, por essa materialidade sonora em si mesma promover na experiência estética a 

afetação do corpo, através dos recursos que suscitam a sinestesia, convocam a 

multissensorialidade, criam “ambiências”, “atmosferas”. 
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1 Tensões e distensões: a canção caipira entre natureza e cultura 

 

 

1.1 Primeiros passos 

 

 

Em relação à valoração ou não valoração do caráter estético e artístico, podemos 

presumir que na canção caipira há uma tensão capital entre vocalidade
3
 e cultura escrita. Ao 

passo que se baseia no domínio da voz e da performance passa a ser mediada pela cultura 

letrada ou a conviver com a cultura escrita. A partir desta tensão, poderíamos pensar em 

algumas oposições que perpassam o universo das canções que se produzem nesse âmbito, tais 

como rural vs. urbano, grotesco vs. sublime, subdesenvolvido vs. desenvolvido, 

particular/local vs. universal; mas sintetizando essas tensões, talvez nos seja mais útil retomar 

o clássico contraste entre natureza e cultura. Podemos ainda falar em tensões internas 

concernentes a variações do gênero: Música Caipira/Sertanejo Raiz vs. Música Sertaneja, 

Sertanejo Romântico, Universitário, etc. Entretanto preferimos usar a expressão Canção 

Caipira na designação do gênero, pelas razões que apontaremos a seguir. 

Neste capítulo, procuraremos diluir essas fronteiras que separam, delimitam, 

restringem e às vezes, servem como parâmetros para análise da cultura e do cancioneiro 

produzido nas áreas do interior do Brasil, falando mais amplamente, e caipiras, sendo mais 

específico. Servir-nos-emos de alguns dos princípios teóricos: de Lotman (1996) no tange a 

traços culturais, de Zilberbeg (2011) em torno da ideia de uma heterogeneidade em que 

subjazem misturas e triagens, de Zumthor (1993, 1997) no que diz respeito à oralidade e a 

traços estéticos de uma poesia vocal. 

Partiremos do princípio de que o caipira e sua cultura se constituem no entroncamento 

de povos e culturas diferentes, defendemos que há uma continuidade entre os processos de 

(trans)formação cultural, que envolvem as oposições assinaladas acima e tratadas, de maneira 

geral, pelos estudiosos da cultura caipira como descontínuas, estanques. 

A canção caipira deixa transparecer o hibridismo que incide sobre o povo e sua 

cultura, sendo também o responsável pelas mudanças de forma e formatos das canções 

                                                           
3
 Para Zumthor (1993, p.21) “vocalidade é a historicidade de uma voz: seu uso.” É nesse sentido que a tomamos 

aqui. 
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caipiras. Para pensar o volume de influências e variações é preciso pensar nos modos de 

interação entre diferentes sistemas semióticos geradores de textos e culturas. Nesse intento, 

lançamos mão do conceito de semiosfera, tal como o define Lotman (1996), que pode ser 

resumidamente entendido como um espaço semiótico, organizado ao redor de um centro – 

uma espécie de núcleo de concentração e preservação de uma identidade cultural dada – 

envolto por uma zona periférica onde elementos considerados informações, ou seja, não-

textual / não-cultural e da ordem da natureza, tendem a passar por transformações operadas 

pelo mecanismo de tradução, a ser integrados e a adaptar-se ao centro através do mecanismo 

de inclusão, ou a ser repelidas para fora da semiosfera e a desaparecer paulatinamente ao 

passo que se distanciam do núcleo. Este é o primeiro parâmetro. 

Em Elementos de Semiótica Tensiva, Claude Zilberberg estabelece dois operadores do 

eixo da extensidade: a triagem e a mistura. A extensidade – correspondendo a um eixo 

horizontal referente ao estado de coisas – é uma categoria tensiva articulada em temporalidade 

e espacialidade, assim como a intensidade – equivalente a um eixo vertical referente aos 

estados de alma, que se projeta sobre a extensidade e é articulada em andamento e tonicidade. 

Ambas se encontram no lugar teórico denominado tensividade. Triagem e mistura se 

apresentam como operadores da sintaxe extensiva na medida em que servem de parâmetros 

para que o sujeito possa observar na composição de um objeto a relação com outros objetos, o 

grau de seleções e / ou combinações de elementos ou processos, de fechamento e /ou abertura, 

donde resultam respectivamente os valores de absoluto e os de universo, em sentido amplo. 

Para a compreensão da dinâmica entre triagens e misturas é importante lembrar que “para a 

gramática extensiva, a triagem e a mistura, disjuntas no sistema, tornam-se objetos mútuos no 

processo: o sujeito semiótico não pode evitar de triar misturas visando um valor de absoluto, e 

de misturar triagens, visando um valor de universo.”(2011, p. 122). Nessa dinâmica é que 

entendemos os processos de renovação, transformação, transcriação ocorridos no cancioneiro 

caipira. 

Na esteira da distinção estabelecida por Zumthor (1993) entre oralidade primária (em 

que não há nenhum tipo de intervenção da escrita, como o caso de comunidades ágrafas, por 

exemplo), oralidade mista (que figura ao lado da escrita, contudo, sem ser diretamente 

influenciada ou determinada por esta) e oralidade secundária (que seria já dependente da 

“cultura letrada”), ressaltaremos a poeticidade e o valor estético da canção caipira, 
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consequentemente da cultura caipira, com destaque para a expressividade da poesia vocal. Eis 

o segundo parâmetro. 

Consideramos a canção caipira herdeira da tradição clássica da poesia, que acontece 

no encontro da voz, do corpo e da performance. Nela também se fazem presentes a tradição e 

a transmissão oral (ZUMTHOR, 1993). Uma tradição oral, que “se situa na duração”. Está 

presente na narrativa e no causo (o romance de base das canções caipiras primeiras, e que 

serviu de núcleo de identidade de certa tradição no contexto de uma triagem por uma 

“autêntica canção caipira”, principalmente a partir da segunda metade do século XX), nos 

modos de contar as vicissitudes do homem do campo através das cantorias, modas de viola, 

das quais participam expressivamente a voz e o corpo do cantador, do violeiro; e uma 

transmissão oral, situada “no presente da performance”, nos desafios e improvisos, por 

exemplo. Não é difícil chegar à conclusão de que em alguns casos, ainda hoje tal como no 

princípio, certas canções são compostas por homens simples de pouca ou nenhuma 

escolaridade, o que em nada desmerece a composição, pois, como afirma Luiz Tatit, “todos 

entoam”. Aliás, Tatit (2014, p. 19) ressalta que “a atuação do corpo e da voz sempre balizou a 

produção musical brasileira. A dança, o ritmo e a melodia por eles produzidos deram calibre à 

música popular e serviram de âncora aos voos estéticos da música erudita.” 

Mas desde que entraram “na era de sua reprodutibilidade técnica” as canções caipiras 

começaram a sofrer modificações, transformações. Um dos fatores de mudanças e 

transformações é a mediação pela cultura de escrita. Cornélio Pires, que figura como sujeito 

do fazer a música e ou a canção caipira acontecer no Brasil, jornalista, escritor, folclorista, 

transitava entre o campo e a cidade, entre a cultura escrita (dos centros urbanos) e a oral 

(predominante no interior, especificamente de São Paulo). Inicia-se a partir dele um processo 

de mediação pela cultura escrita, não apenas pela intervenção dos novos modos de gravação e 

reprodução tecnológicos, permitindo às canções maior alcance de público, mas também 

porque as composições passam a ser feitas por alguns que têm o domínio da escrita e da 

leitura. Há de se considerar, aliás, o esforço de valorização e expansão dessa cultura por 

meios como o livro, o cinema, não somente pela indústria fonográfica e radiofônica, que se 

insere no contexto da cultura “letrada” (ZUMTHOR, 1993, p. 18). Certamente essas 

composições não estarão mais restritas a “funções sociais”, ou a ritos específicos sagrados ou 

profanos; farão parte de contextos mais amplos e “universais”. Dentre outras questões, o fato 
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é que não se pode mais considerar, a despeito de uma visão limitadora de um padrão estético 

pautado na cultura escrita – na Literatura, propriamente dita – cujo modelo é o europeu, que a 

canção caipira, sendo ela um produto da cultura rural, não haja alcançado sua autonomia do 

contexto de sua produção se propagando no tempo e no espaço – ou fora do tempo e do 

espaço a que se restringia antes das possibilidades da radiodifusão – por si mesma, isto é, por 

suas qualidades estéticas. 

Ressaltamos que nosso objeto de estudo são as canções. Elas, evidentemente, 

participam de uma esfera sociocultural mais abrangente, no interior da qual se relacionam 

com outros produtos da cultura e sociedade caipiras e estão também atrelada a certos modos 

de representação social. Todavia, tais fatores serão referidos apenas quando relevantes a 

contextualizações e indispensáveis para a compreensão de nosso objeto de estudo. O enfoque 

é a poesia que se produz no encontro da melodia e letra mediado pela corporeidade da voz, 

pelo gesto vocal do intérprete.  

Assim, ao passo que apresentamos uma breve discussão sobre o que consideramos 

canção caipira, sobre relações com a indústria fonográfica e radiofônica, procuramos 

descrever como se constroem os efeitos de sentido, ressaltando principalmente o valor estético 

deste objeto de arte que se produz no âmbito do folclore, da oralidade, do popular, sem, no 

entanto, perder seu caráter estético. Inevitavelmente, deixaremos de discutir aqui algumas 

questões de ordem histórica, sociológica, antropológica, etc. não pertinentes a esse recorte 

operado. 

 

 

1.2 Predileção por Canção Caipira 

 

 

A necessidade de classificar, categorizar cartesianamente, leva-nos a certas 

formulações e convenções necessárias, mas nem sempre adequadas. Isso se dá no caso das 

canções que escolhemos, as quais entram, geralmente, na categoria Sertanejo Raiz
4
. 

Entretanto preferiremos o termo primitivo, na qualidade daquilo que está na origem, Canção 

                                                           
4
 Dicionário Cravo Albin da Música Popular Barasileira. Disponível em: 

http://www.dicionariompb.com.br/música-sertaneja/dados-artisticos. acesso em 17/09/14. Acesso em: 

13/04/2015. 

http://www.dicionariompb.com.br/musica-sertaneja/dados-artisticos.%20acesso%20em%2017/09/14
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Caipira, menos com o intuito de designar um gênero de canções, do que apoiados na 

designação de uma canção que se origina na cultura caipira, ou das regiões interioranas, cujas 

características convergem em um simulacro do ambiente específico – locus amoenus do 

violeiro –, evocam ou simulam no interior do texto (da canção) o meio ambiente sonoro 

específico do homem e da vida do campo. Uma canção cujas temáticas nunca deixaram de 

fazer referência ao campo, ao modo de vida, ou de expressar o modo de o caipira (termo que 

usamos aqui esvaziado de toda sua carga pejorativa de significação) ver o mundo e de 

relacionar-se com ele. Talvez, para além de todas essas características que normalmente são 

atribuídas à canção caipira, a mais relevante e pouco considerada pela maioria dos estudiosos 

dela, se não por todos, é o potencial afetivo, ou seja, de que modo, por que meios, em que 

circunstâncias, a canção pode agir sobre nossos corpos (de nós ouvintes), suscitando 

sensações e / ou experiências sensíveis, convidando-nos a vivenciar sua(s) ambiência(s): 

formas de oscilações tensivas e fóricas, ou “a modulação de nossas disposições afetivas 

(Stimmungen)” (MARTONI, 2015). 

Assumiremos chamar tais canções, como as que constituem o corpus de análise deste 

estudo, de canção caipira, porquanto há um expressivo número de canções cuja principal 

característica é atualizar atmosferas / ambiências (algo que se produz como uma sensação, 

uma experiência sensível/afetiva) do universo caipira, não somente através das letras que 

falam deste universo em junção com a componente musical e vocal: ritmo, harmonia, 

melodia, entoação, ou seja, de uma materialidade e técnica subjacentes, mas também dos 

sentidos que se produzem nos entremeios. 

 

 

1.3 Misturas e triagens 

 

 

O estado de São Paulo sempre foi o grande expoente do desenvolvimento tanto da 

sociedade caipira quanto de sua cultura, embora sua expansão abarque outras regiões. A 

formação da identidade cultural caipira e de sua musicalidade se dá na mescla de imigrantes 

europeus e suas culturas com povos e culturas africanas e indígenas, principalmente com os 

bandeirantes que avançavam para as regiões interioranas, adequando-se ao meio (CALDAS, 
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1999; CANDIDO, 1998). Disso já resulta o caráter híbrido da cultura caipira, corroborado 

pela influência dessa diversidade de sons, ritmos, danças relacionadas a atividades típicas da 

vida na roça, festividades religiosas, ou profanas, em particular das regiões Sudeste, Centro-

Oeste e parte do Paraná. 

Faz-se uma distinção entre o cidadão caipira e o sertanejo: este seria habitante do 

Nordeste, enquanto aquele seria oriundo do estado de São Paulo e, posteriormente, teria 

migrado para outros estados do sudeste, centro-oeste e sul, já mencionados. (RIBEIRO, 

1995). Embora haja divergências na constituição de sertanejos, caipiras, gringos, gaúchos, 

consideram-se traços de identidade em termos de sociabilidade (religiosidade, festejos, 

musicalidade, culinária, etc.) e de modos de vida entre os homens do campo no Brasil. Mas é 

possível pensar numa aproximação desses tipos de sociedade e cultura pelos deslocamentos 

migratórios em busca de melhores condições de vida. Em todos os aspectos, homem e cultura 

caipira são constituídos dum caráter híbrido que faz com que as linhas imaginárias que 

pretendam uma rígida demarcação de tais fronteiras sejam diluídas, pois se intercruzam, se 

influenciam mutuamente nesses movimentos itinerantes (cf. MÜLLER, 2012).  

As idas e vindas, pelas regiões mais diversas dentro e fora do país, no contato com a 

cultura do outro, vão aos poucos fomentando uma mistura de traços característicos, gerando 

(trans)formações que, por meio de aberturas e fechamentos à cultura do outro, contribuem 

tanto para a preservação quanto para a renovação da canção caipira. As marcas desses traços 

são identificáveis quer pelas letras, algumas manifestando diretamente os deslocamentos 

feitos em direção a outras cidades, culturas, como em “Amanheceu, peguei a viola”; quer 

pelas formas de inflexão da voz ao cantar cuja tendência pode ser mais ou menos melodiosa, 

mais ou menos próxima da entoação da fala, pela incorporação de novos ritmos e técnicas 

como a guarânia e o rasqueado, os mais conhecidos. Vilela (2011, p. 82) argumenta que isso 

ocorre em outras regiões do país, não apenas no interior de São Paulo: o que reforça o 

trânsito, a troca de traços estilísticos e culturais ligados à viola. Nos dias atuais verifica-se um 

encaminhamento significativo ao regime da mistura, pelo que facilmente encontramos um 

sem fim de mesclas rítmicas com grande espaço nos meios de comunicação; mas ainda há 
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núcleos que conservam a tradição da moda de viola, compositores expressivos no cenário do 

cancioneiro e da música instrumental cujo instrumento principal é a viola caipira.
5
 

Toda a discussão acirrada sobre a distinção entre a música caipira e a música 

sertaneja nos faz recuar ao final da década de 20, quando gravadoras passam a registrar 

causos e cantos caipiras em formato de canções interpretadas pelos violeiros e cantores 

caipiras eles mesmos, e não mais por cantores “profissionais” já consagrados no rádio que 

esporadicamente gravavam alguma canção desse estilo. Isso se dá a partir da iniciativa de 

Cornélio Pires. Este teria custeado as primeiras gravações com seus próprios recursos, pois a 

gravadora a quem recorreu (Byington & Company) não aceitara seu projeto. O jornalista, 

escritor, compositor começou a gravar causos e a percorrer regiões do interior, principalmente 

de São Paulo com sua companhia – Turma Caipira – que reunia cantadores, violeiros caipiras, 

e foi responsável pelo registro de causos, anedotas e canções antigas entoadas pelas pessoas 

comuns em seu cotidiano. 

Para alguns estudiosos interessados em estudar a música caipira, como era chamada à 

época, sob o ponto de vista fundamentalmente sociológico, a música caipira “verdadeira” 

seria aquela ainda não inserida na indústria fonográfica e não submetida às suas coerções; 

aliás, seria aquela atrelada a certas funções sociais (e de sociabilidade) específicas, tais como 

mutirões, festejos religiosos ou pagãos e estaria presa ao seu contexto imediato de produção, 

ou seja, não atingia o estatuto de arte por não ter “autonomia” e não ser “atemporal”. Já a 

música sertaneja seria mais adequada ao mercado emergente da indústria fonográfica, 

radiofônica, que para tanto estaria subjugada aos parâmetros mercadológicos e destituída 

daquelas funções tradicionais. Segundo esse ponto de vista, estão de acordo nomes como os 

de José de Souza Martins e Waldenyr Caldas, os quais buscaram empreender as diferenças 

entre uma e outra manifestação musical delimitando as fronteiras de forma mais contundente. 

Caldas (1987) considera que a música caipira morre quando passa a ser gravada, dando lugar 

a um novo gênero musical, a música sertaneja.  

Dentre as características mais distintivas, além das que já mencionamos, os 

pesquisadores citados argumentam que a nova música surgida no final dos anos vinte seria 

mais curta, mais melodiosa do que ritmada, mais distanciadas no tempo e no espaço do 

                                                           
5
 Um panorama das características e influências na música caipira pode ser conferido na obra “Cantando a 

Própria Historia: Musica Caipira e Enraizamento”, especialmente. 
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âmbito ritualístico, sagrado ou profano, da música genuinamente caipira. Por fim, o termo 

sertanejo designaria uma série de ritmos, tais como modas, toadas, cateretês, chulas, 

emboladas e batuques, já constitutivos da música caipira, mas além destes incluía outros 

ritmos do norte e nordeste do país, como o baião. Ora, entendemos essa tomada de posição 

como um primeiro movimento de triagem em busca de estabelecer-se o que é e o que não é 

música caipira, quer pela filtragem de seu composto, quer pela circunscrição e fechamento 

espacial na convergência dos valores de absoluto e restrição a uma localidade. (Doravante 

faremos uso da terminologia canção caipira e não mais música caipira, a não ser nos casos 

específicos em que nos referirmos a composições instrumentais ou em citações, é claro.) 

Se por um lado se alega que a adequação se deu menos em virtude do suporte/mídia do 

que em função de um viés comercial, por outro há de se observar que tais condições 

contribuíram para a inserção da canção caipira nos centros urbanos, ampliando os espaços de 

fruição antes restritos às regiões do interior. Nesse meandro, apesar de tal expansão sugerir a 

captação de um público tipicamente urbano, seu público principal nunca deixou de ser 

formado por homens do campo, muitos já migrados para as metrópoles por conta da 

precariedade da vida rural, como o próprio Caldas (1999) admite. Para Ivan Vilela (2011) 

houve um movimento vetorial pelo qual o caipira, migrante para a grande São Paulo, reentrou 

em seu universo: “A radiodifusão da música caipira atuou como um fator de re-enraizamento 

sobre os migrantes preservando seus valores e mantendo sua história.” Dessa sorte, ao passo 

que se abre e expande para a conquista de novos ouvintes, reencontra aqueles “desarraigados” 

que reconhecem sua musicalidade e nela sua cultura. 

Por um pequeno desvio de rota a seguir, procuraremos destacar alguns fatores 

pertinentes para a compreensão da entrada da canção caipira na era do rádio e a aquisição de 

uma formatação específica para que coubesse na nova mídia.  

É importante lembrar que é de grande pertinência o advento do gramofone – com o 

que “o poeta simbolista francês Charles Cros, pretendia gravar seus poemas no aparelho (em 

1876).” (MÜLLRER, 2009, p. 9)
 
O gramofone possibilitou o advento da poesia sonora e da 

canção popular, nas quais a voz tem um papel proeminente. Proeminência devida ao fato de 

os aparelhos apresentarem inicialmente uma limitação tecnológica quanto ao registro de 

instrumentos musicais, inclusive os percussivos e a duração das gravações. Eles permitiam a 
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princípio um melhor registro das vozes. Daí, quanto melhor a performance vocal, melhor a 

qualidade das gravações e sua reprodução. 

Em particular, no caso da canção, o gramofone foi o que proporcionou as gravações 

das pequenas peças de “fundo de quintal” – dos encontros que se davam nos fundos da 

residência, “dos terreiros de Tia Ciata e de outras tias descendentes de escravos, que a essa 

época transferiam para o Rio de Janeiro a cultura e os costumes gerados em Salvador” 

(TATIT, 2014, p. 30) – que eram facilmente esquecidas logo após serem entoadas, como 

acontece com a fala, por falta de sistematização e preservação da entoação. Segundo Luiz 

Tatit aponta em “O século da Canção”, o gramofone e os discos de cera entraram no Brasil a 

partir de 1904; embora por volta de 1897 já algumas gravações se tivessem realizado (op.cit. 

p. 33). Além de impulsionar aquilo que se cristalizou como canção popular e abriu caminhos 

para a diversidade de canções ao longo do século XX no Brasil, o gramofone 

tambémcontribuiu para o surgimento de novos espaços de fruição musical. Com o avanço da 

tecnologia e das novas técnicas de gravação, outras novas mídias se desenvolveram. 

Ressaltamos que o rádio, a TV., canais de divulgação via internet, consolidaram a canção no 

Brasil como um expressivo elemento de nossa cultura. O encontro entre os interesses dos 

empresários em testar a técnica de gravação de música e o formato dos cantos de curta 

duração (samba de partido-alto) entoados nos terreiros deu certo. Os compositores que não 

tinham conhecimento de notação musical, puderam ter as composições preservadas pelos 

registros fonográficos. Os empresários que tinham o interesse em aplicar a técnica de 

gravação à música, visto que a técnica, inicialmente, tinha sido testada apenas em registro de 

vozes, e conseguiram atingir seu objetivo. Em decorrência disso, puderam propagar a nova 

tecnologia, atingindo, assim, um alvo duplo (op.cit. p. 93-97). 

Apenas uma controvérsia: Tatit na obra já mencionada, na página 26, com base na 

obra “Os Sons dos Negros no Brasil”, de José Ramos Tinhorão, p.59-60 (notas do rodapé da 

página), argumenta que “o etnomusicólogo Gerard Béhague descobriu em 1968, na Biblioteca 

da Ajuda, em Portugal, um caderno intitulado Modinhas do Brasil, do final do século XVIII, 

que incluem canções da lavra de Domingos Caldas Barbosa.” Com isso afirma no parágrafo 

seguinte ser esta “a comprovação de que a modinha foi do Brasil para a Europa e não o 

contrário”. 
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Já dissemos que ao final da década de vinte, Cornélio Pires passa a gravar as primeiras 

canções e causos caipiras, levando para a cidade as cantorias e os causos do interior. Ele 

percorria várias cidades com sua turma de violeiros e cantadores divulgando a música e a 

cultura caipiras. Cornélio passa a romper as barreiras para a divulgação da musicalidade e da 

cultura caipira, de maneira geral, no formato de canção, nos causos,e no espetáculo circense. 

As canções que apresentavam poéticas caipiras, mais amplamente do sertão, como as de 

Catulo da Paixão Cearense – que Tatit (2014, p. 96) chama de pseudo-sertanejas –, eram até 

então gravadas por cantores profissionais; a partir de Cornélio Pires os próprios caipiras, 

violeiros e cantadores passariam a divulgar suas canções e cultura. Esse movimento de 

expansão proporcionada pelas mídias também refletiu numa modificação na relação com o 

espaço e o tempo, possibilitou maiores cruzamentos culturais os quais concorreram para 

novas misturas no que passamos a chamar de linha contínua do cancioneiro caipira. 

 

 

1.3.1 Análise dos processos de (trans)formação e preservação cultural no cancioneiro 

caipira 

 

 

Todavia, o que muda com a entrada da canção caipira na “era de sua reprodutibilidade 

técnica”? 

Muita coisa muda, sobretudo, na passagem da tradição oral e da transmissão oral 
6
 ao 

registro da escritura e do disco. Podemos dizer que se estabelece uma instigante relação de 

transporte e de coexistência entre mídias. Vilela ressalta: 

 

 

Cornélio, realizando estas gravações trouxe a cultura oral, falada e cantada, 

para o formato do disco. Para se encaixar no tempo de reprodução que um 

disco 78 rpm permitia, os causos e romances tiveram que ser diminuídos. 

Processou-se, então, um corte, uma nova formatação do longo romance. 

                                                           
6
 Zumthor (1993: 17-19) distingue esses termos dizendo que a tradição oral “se situa na duração”, isto é, está 

relacionada à historicidade do uso oral da língua, seja por comunidades ágrafas (oralidade primária), seja por 

aquelas em que a língua oral convive com escrita mas é parcialmente influenciada por esta (oralidade mista), por 

fim, uma tradição oral recomposta a partir da escritura (oralidade segunda) – no domínio da cultura “letrada”, 

“na qual toda expressão é marcada mais ou menos pela presença da escrita”.  Já a transmissão oral se situa no 

instante mesmo da performance, no momento atual da comunicação. 
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Quais estrofes seriam mantidas? Cornélio foi quem primeiro configurou este 

novo formato da música dos caipiras. (VILELA, 2011, p. 81) 

 

 

 

A relação entre mídias foi,– e em parte ainda o é – mal compreendida por aqueles que 

afirmavam, por exemplo, que a diminuição do tempo de duração das canções caipiras 

inseridas na indústria fonográfica configura um valor meramente comercial, consistindo em 

uma diferença entre a “música caipira verdadeira” e a “música sertaneja”. Não se levou em 

conta o meio/suporte cujas exigências interferiram na estrutura do objeto. 

Citamos como Ivan Vilela discorda de Waldenyr Caldas no que diz respeito ao que 

acabamos de dizer sobre a canção caipira: 

 

 

quase nada tem a ver com a música sertaneja produzida atualmente no meio 

urbano-industrial. Enquanto a primeira ainda desempenha um papel de 

elemento mediador das relações sociais, evitando com isso, a desagregação 

das populações do meio rural e no interior, a segunda tem uma função 

meramente utilitária para o seu grande público... com a inserção na indústria 

cultural, a música sertaneja transformou-se numa peça a mais da máquina 

industrial do disco. (Caldas, 1979: xix apud VILELA, 2011, p. 39) 

 

Por sua vez, qualquer música sertaneja dificilmente atinge o tempo de cinco 

minutos. Faz parte da ‘boa receita para o sucesso’, que a canção seja 

composta de letra e música fáceis, e de curta duração. (Caldas, 1979, p 84 

apud VILELA, 2011, p. 40) 

  

O desconhecimento do advento do disco no Brasil pode gerar equívocos. Se 

repararmos, não só no Brasil, mas no mundo, o tempo da canção gira sempre 

em torno de três minutos. Isto não é um atributo ‘mercadológico’ da música 

sertaneja, como se refere Caldas. A nosso ver, esse tempo decorre de duas 

situações distintas: primeira, em um disco de 78 rpm, dificilmente caberiam 

de um lado, duas músicas que tivessem mais que três minutos. Segundo, uma 

forma musical ternária, ou seja, de três partes distintas A, B e C, comum nas 

primeiras gravações como foi o caso do próprio chorinho, quando 

interpretadas como um rondó16, em andamento cômodo, não muito 

acelerado, duram normalmente em torno de três minutos. Dessa forma, desde 

os primórdios das gravações o tempo da canção plasmou-se por volta dos três 

minutos, não por intenções mercadológicas, mas sim pela necessidade de 

fazer cabê-las no disco e por sua própria estrutura morfológica. (Caldas, 

1979, p 84 apud VILELA, 2011, p. 40.) 

 

O equívoco em sermos etnocêntricos fez com que uma música rica em 

imagens, em elementos sonoros, em sons fonéticos, em ritmos fosse tratada 

durante o seu apogeu como menor e não atraísse para si o reconhecimento e 

respeito que merecia. (VILELA, 2011, p. 93) 

 



33 

 

 

Percebe-se claramente que, ao discordar de Caldas, Vilela apresenta convincentes 

argumentos que àquela época aquele autor não considerou. Aspectos importantes sobre a 

formação e transformação da cultura e canção caipiras foram deixados de lado em virtude do 

olhar sociológico tão somente, de maneira que as canções eram consideradas não como um 

constructo artístico de “caráter estético” – conforme os padrões estabelecidos pelos teóricos e 

críticos, quanto a elaborações formais, estruturais e de conteúdo dos objetos de arte. Aliás, a 

canção propriamente nem tinha atingido esse estado de arte, basta dizer que era considerada 

popular, ou seja, produto das/para as massas.  

Desse ponto de vista sociológico, nas canções predomina como primordial uma função 

social, segundo a qual elas estariam presas e limitadas categoricamente ao contexto social de 

sua produção (cantos de mutirões, rituais, festejos, etc.). Entra em cena a tensão entre 

literatura (cultura de escrita) e oralidade (cultura oral), porque uma vez atreladas ao contexto 

sociointeracional que envolvia atividades como mutirões, festas religiosas ou profanas, nas 

quais se davam os contatos entre grupos e famílias – situações de sociabilidade, de modo 

geral – uma vez presas a tais circunstâncias, as canções não teriam um caráter autônomo 

capaz de lhes conferir um alcance de universalidade: potencial estético que conferiria às 

canções o desprendimento (autonomia) da palavra à performance, instante de produção e 

recepção simultâneas – como no caso da escrita -  e, com isso,  a possibilidade de ser 

atemporal e de entrar na ordem dos discursos ditos não pertencente a uma única cultura, um 

único povo/nação, em suma a um local (espaço) circunscrito, limitado, com valor de absoluto. 

Então, veja que para teóricos como Caldas e Antonio Candido, por exemplo, bem como para 

aqueles que abordam a musicalidade e a cultura caipira sob tal ponto de vista, um objeto de 

arte não tem de ser formal e elegantemente elaborado, mas precisa entrar na ordem da 

escritura; o que jaz sob o domínio da vocalidade está preso ao folclórico, primitivo, rural, ao 

seu contexto de produção. 

Em “Para além das palavras: representação e realidade em Antonio Candido”, Anita 

Martins Rodrigues de Moraes analisa aspectos interessantes para nosso estudo da obra do 

autor referido no título. Destacamos o seguinte parecer sobre argumentos de Candido (2000) 

quanto a à abordagem daquilo que ele chama “literatura oral”, em “Estímulos da criação 

literária”, que consta da edição de “Literatura e sociedade”: 
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A tese de que a função social prepondera na literatura oral conduz, por um 

lado, à defesa de uma abordagem contextualista, que evite o erro de “tratar as 

suas formas orais como textos, ajustando-as ao nosso sistema simbólico, 

transpondo-as para o nosso mundo de valores” (2000c, p.45); por outro, no 

que tange à “literatura erudita”, à afirmação de que o conhecimento do 

contexto não é, então, decisivo, já que “os textos literários propriamente 

ditos” pressupõem certa distribuição das funções delineadas, ou seja, 

pressupõem a dominância da função total. Para que esta função possa 

preponderar, parece necessário que a esfera artística se autonomize, 

distanciando-se de outras dimensões da vida social, como o ritual. Não que a 

função social (em sua multiplicidade) deixe de existir, mas, no que se refere à 

literatura erudita, o trabalho requintado com a palavra garantiria o interesse 

do texto para além de seu contexto imediato (ou o papel previsto num ritual 

fúnebre, por exemplo). Esta relativa autonomia e intemporalidade, devedora 

de certo trabalho artístico com a linguagem, associa-se à técnica da escrita: a 

“pujança da função total” de uma tragédia grega se verificaria, na perspectiva 

do autor, por esta ter valor e interesse mesmo quando não encenada, quando 

apenas lida. É a independência da palavra quanto a outros elementos, de 

sensorial (canto, gesto, cenário etc.) que garante a relativa intemporalidade/ 

universalidade da obra e atesta sua “grandeza” (2000c, p. 41). (MORAES, 

2015, p. 105-106)
7
 

 

 

Noutra passagem Moraes faz uma longa citação em nota de rodapé (op. cit. p. 102-

103) do trecho de “Estímulos da criação literária” em que Candido discorre sobre a função 

total. Para corroborar seus argumentos o autor vai dizer que a função total está presente, por 

exemplo, na “Odisseia” de Homero, porque nela “aspecto central que fere a sensibilidade e a 

inteligência é esta representação de humanidade que ela contém, este contingente de 

experiência e beleza, que por meio dela se fixou no patrimônio da civilização, desprendendo-

se da função social que terá exercido no mundo helênico.” Logo em seguida, Candido afirma 

que “esta função (total)
8
 é aparentemente menos acentuada na literatura oral, que parece 

limitar-se ao âmbito restrito dos grupos em que atua e que a produziram”. Mesmo que na 

sequência da citação o autor expresse que a “literatura oral” possa alcançar o estatuto de 

universalidade, não nos parece haver aí uma vinculação entre a obra de Homero e a oralidade 

(ou melhor, vocalidade nos termos de Zumthor), como queria Walter Ong, na esteira dos 

estudos literários sobre Ilíada e Odisseia, iniciados por  Milman Parry, levados a cabo por 

Albert B. Lord, e continuados por outros estudos como o de Eric A. Havelock, ressaltando-se 

                                                           
7
 Os grifos são nossos. 

8
 Grifo nosso. 
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o papel da memória e de uma estruturação formular da poesia que facilitaria uma memória de 

fórmulas pré-construídas que se vão repetindo, alinhavando, costurando. Para Ong, Parry 

demonstra que “virtualmente, o traçado distintivo da poesia homérica deve-se à economia 

imposta pelos métodos orais de composição.” (p. 30), “que ele (Homero) repetia fórmulas 

após fórmulas” à maneira dos rapsodos, costurando cantos (p. 32). Isto colocaria a visão de 

Candido em xeque. 

 

 

1.3.2 Entre o aqui e o lá: aberturas, fechamentos, descentramentos 

 

 

Em dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito 

da Universidade Federal Fluminense, intitulada “O Violeiro e o Diabo Presença do pacto 

fáustico nas tradições caipiras”, Luis Gustavo Cardoso faz uma abordagem do violeiro 

viajante que demonstra uma amplitude de seu aprendizado de violeiro. Ao passo que adentra a 

cidade consegue dela distanciar-se de maneira que possa ter um olhar crítico sobre ela e 

promove certa revitalização dos valores do universo caipira, a saber, “as relações de 

solidariedade e vizinhança, a alimentação, a lei da palavra, a probidade, a maneira de falar, o 

léxico, a reverência de uns em relação a outros,” 

 

 

Também para nosso violeiro o aprendizado local refere-se a um aprendizado 

daquilo que está além, que é universal. Há, pois, um sentido cosmogônico de 

reunião das esferas local e universal; o mundo parece ter fecho, e é o 

conhecimento amplo e fundo desse mundo – e de seus fechos – que dota o 

viajor de poderes super-naturais. (2014:69) 

 

 

Na letra da canção “Amanheceu, peguei a viola”, assinalamos um movimento 

itinerante do violeiro, que percorre diversas regiões do país, levando consigo sua viola e todo 

espectro cultural que está atrelado à viola. 

 

 

Amanheceu, peguei a viola 
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Botei na sacola e fui viajar 

Amanheceu, peguei a viola 

Botei na sacola e fui viajar 

 

 

Esse fator é também responsável pela divulgação da cultura e dos valores caipiras, 

bem como é um movimento “para fora” que promove aberturas e possibilidades de novas 

misturas, com novos cruzamentos de ritmos e estilos da musicalidade brasileira com a 

musicalidade da tradição caipira. Novos ritmos são agregados, novos instrumentos e novas 

técnicas são incorporados. Noutras palavras, a tonificação e a aceleração provocada pelos 

meios de comunicação culminaram numa abertura do espaço volitivo da direção “do aqui para 

o alhures”, do mesmo modo que as forças centrífugas acabaram atraindo para o centro de um 

espaço semiótico específico da cultura caipira elementos que à margem tendiam a ser 

rechaçados ou absorvidos. Entendemos que na extensidade temporal da linha contínua do 

cancioneiro caipira há um fio contínuo apesar de deslocamentos e descentramentos 

processados por essas aberturas (misturas). Lembremo-nos de que “para a gramática 

extensiva, a triagem e a mistura, disjuntas no sistema, tornam-se objetos mútuos no processo” 

(ZILBERBERG, 2011, p. 122). Assim sendo, se reclamar uma autêntica canção caipira antes 

da fonografia constitui um ato de triagem, para o qual a canção radiofônica seria uma mistura; 

de acordo com o ponto de vista que se assuma, as canções do período final dos anos 20 até 40 

saltam à vista como um novo paradigma de triagens, uma vez que passam a reclassificação de 

“sertanejo raiz”... e assim sucessivamente. 

A incorporação de novos instrumentos como violinos, flautas, triângulos, tubas, novos 

padrões de interpretação exigidos pelas gravadoras, etc., fez com que músicos dos centros 

urbanos adentrassem o universo musical caipira. “neste período que vai até o início dos anos 

quarenta a sonoridade presente nos discos não é só a do violão e viola. Aí encontramos a base 

do instrumental da já pulsante música popular brasileira que é o do choro”, cujo principal 

representante seria Raul Torres (VILELA, 2011, p. 83). Esse movimento de absorção de 

elementos periféricos para o centro – através da tradução/conversão de informações em textos 

de cultura – foram transmudando, renovando, reinventando o cancioneiro caipira. 

Para Lotman (1996) uma semiosfera organiza-se em torno de um centro (a área de 

coerência e identidade cultural mais fortemente assumidas), cercado por áreas periféricas que 

tendem a desaparecer gradualmente ao passo que se distanciam do núcleo. A periferia é a área 
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do comércio com a cultura do outro, a área de heterogeneidade e formas semióticas de 

transição, eventualmente, a ser integrados e adaptar-se à cultura de "nós"
9
. Através de 

mecanismos de tradução, inclusão e exclusão as informações que estão no entorno, ainda 

como não cultura e não texto, ou seja, ainda como natureza, sofrem transformações e são 

codificadas em mensagem. O embate entre natureza e cultura envolve os modos de interação 

entre diferentes sistemas semióticos. Estão em jogo as forças centrífugas e centrípedas, que 

promovem aberturas e fechamentos em direção ao Outro. Nessas circunstâncias, dois 

parâmetros são responsáveis, primordialmente pela construção do sentido: o automundo 

subjetivo, que diz respeito ao modo como cada ser ou espécie percebe e constrói sentidos 

distintos sobre o que está no mundo ao seu redor; e o dialogismo, a consciência dialógico-

responsiva, ou a dinâmica dialógica da resposta que gera um movimento em direção ao outro, 

e que está atrelada a um fluxo contínuo entre natureza e cultura, entre um texto de cultura e 

outros textos. 

Para Lotman (1978), é a totalidade do espaço semiótico da cultura e não a linguagem 

isolada que constitui a unidade da semiosis. A semiosfera pode ser então um conjunto de 

distintos textos e de linguagens em relação, um conjunto de pontos pertencendo, 

simultaneamente, aos espaços interno e externo. No caso das canções o processo de 

transformação das informações em texto se dá na passagem do que era periférico para o 

centro, sem que seu núcleo fosse totalmente desfeito, pois, nessa perspectiva, a unidade e a 

estrutura são preservadas no interior da semiosfera. Partindo desse postulado, entendemos 

que, mesmo havendo descentramentos em virtude da transformação das informações em 

novos textos (renovação do cancioneiro), são gerados novos centros de preservação de 

identidades – que podem se manifestar em forma de releituras, adaptações, recriações do 

cancioneiro caipira. Assim, há um vínculo que se mantém pela coexistência de certa tradição 

e modernidade no cancioneiro. 

Ivan Vilela (2011), assim como Martha Tupinambá de Ulhôa (1999, p. 2), com uma 

pequena diferença, fazem uma distinção entre três fases da canção caipira. Ambos os autores 

demonstram as muitas causas das mudanças ocorridas pelas novas misturas musicais. 

Entendemos, porém, que Vilela aponta na direção de uma linha contínua, não considerando 

períodos estanques, principalmente porque argumenta que os artistas de uma época 

                                                           
9
 FONTANIILE, J. Discurs, médias, pratiques et regimes de croyance. Palestra proferida no Instituto de Letras 

da Universidade Federal Fluminense. 
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conviveram e interagiram com os da seguinte. Ulhôa aponta um período de transição entre o 

“pós-guerra” e os anos de 1960. A partir daí teríamos a terceira e última fase que perdura até a 

atualidade com o sertanejo romântico. Deveras o sertanejo romântico – que consiste numa 

mistura com a música pop, com o rock, a introdução da guitarra elétrica, influência da jovem 

guarda, etc – passou a ter maior espaço na mídia do que as tradicionais modas entoadas pelas 

duplas que se apresentavam com violão e viola, cantando com vozes nasalizadas, com 

intervalos de terças ou sextas. “Léo Canhoto e Robertinho foram protagonistas e a primeira 

dupla do gênero a fazer sucesso. Aliado ao novo visual e nova poemática ocorreu também 

uma forte mudança no que toca à sonoridade destas duplas. Aboliu-se a viola e inseriu-se o 

aparato instrumental de bandas pop” (VILELA, 2011, p. 99). 

Soa contraditório, todavia, pensar numa etapa de transição, do nosso ponto de vista, ao 

considerarmos que na história da canção caipira radiofônica, desde Cornélio Pires até os dias 

atuais, quase um século depois, há uma linha contínua em que há uma contínua transição na 

linha do tempo, sem rupturas bruscas e certa coexistência entre estilos diferentes. 

O fato de a canção caipira passar a ser mediada por uma cultura escrita – através de 

compositores e cancionistas “letrados”, como o precursor Cornélio Pires, seu sobrinho 

Capitão Furtado, Renato Teixeira, Almir Sater, Yassir Chediak, Tavinho Moura, dentre tantos 

outros – ao passar ao registro do disco, entrar na difusão espaço-temporal do rádio, mais tarde 

TV e internet, permitiu alcances que geraram contatos com outros estilos, produzindo 

processos de tradução das informações que estavam numa espécie de zona periférica do 

universo semiótico da canção caipira; mas também por meio de compositores como esses se 

faz preservada a tradição. Enquanto algumas das mais variadas incorporações adentraram o 

núcleo de identidade do cancioneiro caipira, a saber, as variações “sertanejo romântico”, 

“universitário”, “rocknejo”, “funknejo”, também resultando em processos de hibridação e 

produção de novos estilos mais ou menos identificáveis, um núcleo de preservação da 

tradição persiste, sendo chamada “musica sertaneja de raiz”,. Outra tendência é de tais 

informações se distanciarem tanto do centro de preservação da identidade das canções 

caipiras a ponto de serem excluídas, lançadas para fora desse espaço semiótico específico, 

adentrando um outro espaço semiótico, não mais o da cultura e da canção caipira, como 

acontece com algumas composições interpretadas por artistas. 
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Nesse sentido, pois, não podemos ignorar que tais canções também assumem uma 

importante função que é a da memória cultural. Para entender esse sistema, é preciso tomar as 

canções como textos. As canções resguardam e manifestam em seu discurso os contextos 

prévios (participantes de uma semiosfera específica do universo caipira, rural), aos quais estão 

integradas e pelos quais são interpretáveis. Isto é, as canções preservam e apresentam uma 

memória cultural, por meio da qual são revelados, dentre outros fatores, os aspectos sociais 

relativos à condição híbrida fundamental da constituição do homem caipira, da vida em 

sociedade e da formação cultural, de que participa, obviamente, o movimento entre a cidade 

(os processos de urbanização) e o campo (preservação da tradição rural) (LOTMAN, 1998). 

 

 

1.4 Canção (caipira), poesia, performance vocal 

 

 

Fundamentalmente, nos chamam a atenção o modo de contação de histórias que 

preserva certas tradições culturais do ambiente caipira, vestígios de uma tradição e uma 

transmissão oral, concretizada nos cantadores e nos contadores de causos – como na obra de 

Guimarães Rosa, no romance, nas composições de Raul Torres, nas anedotas e causos 

adaptados e gravados por Cornélio Pires, em canções como “Vide Vida Marvada”, de 

Rolando Boldrin, ou “Sina de Violeiro” e “Esse É Meu Destino”, de Renato Teixeira, por 

exemplo, que relatam experiências de vida pessoais. O contexto do cantar caipira a partir de 

sua inserção na fonografia quase dilui a fronteira entre oralidade e escrita, pois há nele um 

trânsito entre tradição oral e cultura escrita.  

A bem da verdade, em sua gênese a canção caipira é concebida por cancionistas que 

são homens comuns, campesinos; com a iniciativa de Pires, outros músicos urbanos 

começaram a se interessar pela música e canção caipira, trazendo uma sonoridade mais 

refinada, como Raul Torres. Mas, como assinala Tatit (2011, p. 12), não sem poucas 

exceções, “quem cria canções no Brasil é em geral dotado de boa musicalidade, mas muito 

raramente teve oportunidade de adquirir formação musical.” A canção popular, de maneira 

geral, se constitui no Brasil no limite entre a oralidade e a cultura escrita. 
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Renato Teixeira e Sergio Reis são dois importantes nomes na renovação da canção 

caipira. O primeiro pelas composições que estabelecem uma interface entre a tradição e a 

modernidade do cancioneiro, além de sua performance mais intimista que inclui o jeito 

simples com traços de modo caipira, o modo de cantar sem os floreios, vibratos, o sotaque 

retroflexo do /r/ do interior de São Paulo. Suas letras retomam as temáticas dos modos de 

vida, visão de mundo, geralmente refletindo sobre as transformações por que passaram e 

passam as relações do homem com o meio ambiente. Ele constrói na letra de “Esse É Meu 

Destino” efeitos de sentidos de integração do homem com o meio ambiente, por meio de  

figuras que criam isotopias da vida e do fazer do cantador/violeiro da natureza a temática da 

vida e do fazer do violeiro/cantador. 

 

 

Esse É Meu Destino 

 

Eu sou ave solta, 

Sou canário, sabiá 

Canto vida toda 

Não me canso de cantar 

Calça branca nova 

E o vermelho tom de guará 

Martim pescador  

Que pia no alto mar 

O que deixa mundo 

Mas longe do que “tá” 

O que canta fundo 

As araras do Pará 

O que mete remo 

Nas águas do bem cantar 

Tu quer ver “bunito” 

Deixa o sentimento dar 

Que esse é o meu destino 

De cantar toada 

“Travessando” a madrugada 

“Té” o sol raiar... 

 

“Qué querê o quê?” 

“Qué querê o quê?” 

 

“Travessando” a madrugada 

“Té” o sol raiar... 

 

 

Não é nosso objetivo fazer uma análise minuciosa dessa letra aqui, mas apenas apontar 

alguns elementos mais pertinentes neste momento. Assim sendo, vejamos que na figura da 
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“ave” cujo atributo é ser “solta”, já no primeiro verso, vemos recoberto o tema da liberdade; 

em seguida “canário” e “sabiá”, pássaros “da terra”, e Martim pescador, pássaro mitológico 

“do mar”, surgem como figuras do ofício ininterrupto e incansável do violeiro, mas também 

concretizam o tema da maleabilidade do violeiro/cantador – traço caipira –, que tem aptidão 

para adequar-se ao meio, na fronteira entre o sagrado e o profano, a cidade e o campo, a 

natureza e a cultura. Esses pássaros representam – no deslocamento e na condensação 

operados em direção a suas características tais como modo de vida, habitat e hábitos 

relacionados principalmente a seus cantos com qualidades de timbre distintas – as 

disposições, ou afinidades do violeiro/cantador para com as relações subjetivas e 

intersubjetivas integradas ao seu ofício/destino: “De cantar toada/“Travessando” a 

madrugada/“Té” o sol raiar...” 

 

 

O que canta fundo 

As araras do Pará 

O que mete remo 

Nas águas do bem cantar 

Tu quer ver “bunito” 

Deixa o sentimento dar 

 

 

A voz nas canções, geralmente, cumpre importante papel de imprimir um contínuo 

entre melodia e letra, linguagem musical e verbal, de sorte que conduza a linha melódica. 

Todavia a força da expressão formal lírica (canto, ritmo, melodia e harmonia) e das temáticas 

destas canções remete ao estado remoto da poesia no qual estavam envolvidos a voz, o corpo 

e a performance, aos rapsodos, num período muito anterior à clássica tríade de gêneros – 

épico, lírico, dramático – que, comumente, se atribui a Aristóteles; ou que remete, num recuo 

menor, à poesia medieval, em que ainda se tinha certa proeminência da voz, o que Zumthor 

(2007) chamou de poesia vocal, em detrimento do termo corrente literatura oral. No 

fragmento de “Vide Vida Marvada” temos a menção à performance e à indissociabilidade do 

violeiro e da viola: 

 

 

É que a viola fala alto no meu peito humano 

E toda moda é um remédio pros meus desengano. 
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É que a viola fala alto no meu peito, humano, 

E toda mágoa é um mistério fora deste plano. 

Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver: 

Chega lá em casa pruma visitinha, 

Que no verso ou no reverso da vida inteirinha, 

Há de encontrar-me num cateretê 

 

 

Pertencendo a outra escola de canto, mais próximo do canto lírico, estilo que difere da 

forma de cantar do Renato Teixeira, mais espontâneo, Sergio Reis está no limiar entre a 

canção tradicional e a mais atual, justamente por sua performance. No que tange à 

performance, não podemos esquecer que a voz ou emissão vocal é em um de seus elementos. 

Outros quesitos seriam a indumentária, as atitudes dentro e fora do palco, que podem levar a 

um estilo pessoal, a uma identidade (FINNEGAN, 2012; MULLER, 2007).Vejamos o que 

ocorre na interpretação de Sergio Reis da canção “Amora”, composição de Renato Teixeira, 

registrada no álbum duplo “Amizade Sincera”, de 2010, gravado em parceria com Renato 

Teixeira. 

Vejamos o que ocorre na interpretação de Sergio Reis da canção “Amora”, registrada 

no álbum duplo “Amizade Sincera”, de 2010, gravado em parceria com Renato Teixeira. 

Antes, porém, procuramos apresentar como os valores afetivos se disseminam na letra da 

canção, que mostramos abaixo: 

 

 

Amora 

 

Depois da curva da estrada 

Tem um pé de araçá 

Sinto vir água nos olhos 

Toda vez que passo lá 

 

Sinto o coração flechado 

Cercado de solidão 

Penso que deve ser doce 

A fruta do coração 

 

Vou contar para o seu pai 

Que você namora 

Vou contar pra sua mãe 

Que você me ignora 

 

Vou pintar a minha boca 

Do vermelho da amora 
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Que nasce lá no quintal 

Da casa onde você mora 

 

 

1.4.1 Em níveis profundos: sobre a letra da canção 

 

 

Ressalta-se nesta letra um estado passional do sujeito enunciador. A figura do desejo 

revela-se na falta, ao passo que a denuncia. Há aí a configuração da disforia e da disjunção
10

 

entre sujeito e seu objeto de valor (o amor, em última instância), instalando o percurso da 

busca pela conjunção e continuidade do vínculo profundo com esse objeto de valor. No plano 

narrativo, exercendo a função de destinado, o desejo impulsiona o sujeito da narrativa 

apresentada a querer e a agir, mesmo tomado por uma carga afetiva pungente. 

Em tese querer estreitar os laços, diminuir a distância (produto de uma debreagem 

espacial: “Depois da curva da estrada” / “Que nasce lá no quintal/Da casa onde você mora”; 

e temporal: no passado durativo “Toda vez que passo lá”, no futuro enquanto potencialidade 

“vou...”) entre o “lá” – lugar dos valores –, e o “aqui” – espaço em que o “eu” está fechado 

em sua memória afetiva, na introspecção de seus pensamentos relembra sentir “o coração 

flechado” e “cercado de solidão”. A distância funciona como figura da interdição e 

confirmação da disjunção no espaço-temporal, além, é claro, de uma disjunção de 

expectativas entre os principais actantes da narrativa (sujeito e objeto): “Que você me ignora”. 

Mas a distância espacial pressupõe a duração – ao menos no aspecto temporal do pretérito 

imperfeito do indicativo “... toda vez que passo lá”, que expressa uma ação continuada, ou 

seja, sem princípio ou fim demarcados –, nesta a busca pela continuidade no percurso da ação 

do sujeito: “Vou contar para o seu pai/Vou contar pra sua mãe/Vou pintar a minha boca”. 

                                                           
10

 Na teoria semiótica francesa, segundo o Dicionário de Semiótica (GREIMAS e COURTES, 2013), disforia 

uma das articulações da categoria tímica, responsável por instituir os valores negativos. A categoria tímica é 

articulada, aspectualmente, em disforia, euforia (termo positivo da categoria tímica oposto à disforia), comporta 

ainda um termo neutro, a aforia. Nota interessante sobre o vocábulo timia. Ainda segundo o Dicionário, a 

palavra provém do grego thymós,que significa “disposição afetiva fundamental”, o que se aproxima muito do 

conceito de Stimmung, explorado por Grumbrecht (2014). A partir da obra “Semiótica das Paixões”, de 

GREIMAS e FONTANILLE, estes e outros termos passam a vigorar nos estudos semióticos sobre os afetos. 

O termo disjunção, assim como a conjunção, é uma das articulações da junção. Trocando em miúdos, o espaço 

teórico da junção sugere o sentido de unidade do ser do sentido: é “a relação que une sujeito e objeto”; a 

disjunção representa a segmentação dessa unidade: a introdução de uma interrupção na continuidade; a 

conjunção é o oposto da disjunção: privilegia a retomada do vínculo entre sujeito e objeto. 
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Ao lado da predominância dos valores disfóricos, que promovem a falta, perceptíveis 

na superfície do texto verbal, tendem a aparecer os valores eufóricos contrabalançando as 

relações e preservando a noção de junção como termo complexo que requer um equilíbrio 

entre seus dois pólos. No caso da canção “Amora”, o sujeito engendra um contraprograma 

conjuntivo na terceira e quarta estrofes da letra, quando estabelece as ações que pode e sabe 

fazer para unir-se ao objeto de valor, ainda que mentalmente, ou seja, em pensamento. 

Da imagem acima, reiteramos um jogo de energias geradoras de um ritmo em que 

transparecem continuidades e descontinuidades, desacelerações e acelerações no interior do 

texto, isto é, da canção como unidade de sentido – mostramos anteriormente, na análise da 

compatibilidade entre melodia e letra, que isso também ocorre nas duas componentes da 

canção. Em outras palavras, o ritmo absorve a extensidade regida e a intensidade regente. 

No instante de ativação da memória (atualidade), tem-se a passagem da união/presença 

(virtualidade) à separação/ausência (realidade). Os valores descontínuos, selecionados pelo 

sujeito da enunciação, vêm à tona desde o princípio e fazem perdurar a retenção (continuação 

de uma descontinuidade/parada). Uma vez que se projetam os valores disfóricos no contexto 

das duas primeiras estrofes, temos no nível tensivo a contenção (interrupção/parada de uma 

continuidade). No nível modal-narrativo, a modalidade do ser (sujeito de estado, do sofrer). 

No nível discursivo, a distância espacial aparece como figura que concretiza o tema da 

solidão. 

A terceira estrofe é paradoxal, porque, oscilando entre contenção e distensão 

(interrupção/parada de uma descontinuidade/parada), demonstra o engajamento do 

contraprograma conjuntivo, do ponto de vista do sujeito que tenta manipular as ações do pai 

(figura da proibição) e da mãe (figura da cumplicidade) na intenção de restabelecer o vínculo 

profundo virtualizado no desejo; ao passo que ressalta a ruptura, a falta, a distância, a 

rejeição: “Vou contar para o seu pai/Que você namora/Vou contar pra sua mãe/Que você me 

ignora”. Já na quarta estrofe, percebemos claramente a confirmação de uma transformação do 

sujeito do sofrer (“Sinto vir águas nos olhos/Sinto o coração flechado”) para o sujeito do agir 

(“Vou contar para o seu pai/Vou contar pra sua mãe/Vou pintar a minha boca”). Reaparece a 

configuração do espaço passional, que ora se fecha no “aqui”, ora encontra a abertura no “lá”, 

ao que fazemos corresponder, respectivamente, a vacuidade e a plenitude. 
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Retomando os valores eufóricos a seu favor, o sujeito empreende uma série de ações 

dando lugar a certa condição racional para transgredir as barreiras aí postas e entrar em 

conjunção com seu objeto de valor: ele vai tentar manipular o pai para proibir o namoro da 

amada com um outro; vai tentar manipular a mãe com o intento de conseguir sua 

cumplicidade quanto à conquista da moça. Evidentemente, se pensarmos segundo os atuais 

ditames sociais de comportamentos éticos e morais, principalmente concernentes à família 

como instituição social em contextos urbanos e seus arredores, isso talvez não faça o menor 

sentido. Todavia, emanam do texto traços culturais e históricos de um tempo e espaço em que 

se tinham certas coerções sobre a figura da mulher, tais como julgamentos axiológicos 

culturais, controles e repressões: com quem e quando poderia/deveria se casar. Assim o 

sujeito joga com a possibilidade de ganhar força numa espécie de “destinador coletivo”, 

resgatando a memória dos usos sob as variações do regime de sensibilidade e moralização, 

que são variáveis cultural e historicamente construídas. 

Se a terceira estrofe encerra a possibilidade de junção plena por sua anfibologia, isto é, 

porque apresenta simultaneamente seus dois pólos, a disjunção e a conjunção, poderíamos 

dizer que na última estrofe da letra aparece um efeito de sublimação do desejo, pois nos 

parece que tudo se resolve metaforicamente no provar parte da amora ou “Do vermelho da 

amora”, em outras palavras, na simbiose do homem com a natureza, própria da experiência do 

homem do interior, representado nesta canção caipira. 

Como derradeira ação associativa entre o doce da amora e o da “fruta do coração”, 

temos um limiar do sujeito cognitivo e pragmático, dotado de um saber e um sujeito estético, 

que acolhe no íntimo de si o “ressabio da imperfeição” – a impossibilidade de união perfeita 

com o objeto – e o ser passional. Marca textual dessa imperfeição é o partitivo, isto é, “vai 

pintar a sua boca com uma parte do vermelho da amora; não com todo o vermelho, ou no 

vermelho, o que também sugere uma totalidade”. A sanção do sujeito é (virtualmente) 

positiva. Todas as ações que mostram a competência do sujeito se projetam no processo 

mental de idealização conjuntiva, neste plano se realizam na não solução entre um sujeito 

pragmático, cognitivo e patêmico. 



46 

 

1.4.2 A questão da performance e da interpretação 

 

 

A canção vincula-se à poesia, ao corpo, à voz, à performance e se relaciona com a 

noção grega de música: “a mousiké grega clássica tinha um sentido diferente do sentido 

moderno de ‘música’, pois incluía o que nós agora diferenciamos como música, poesia e 

dança” – assim como o conceito de música no período medieval (FINNEGAN, 2008, p. 27). 

Remonta ao conceito de poesia anterior ao advento do livro e da literatura (no sentido em que 

a literatura está atrelada à cultura escrita) e roça a questão do gênero lírico, da vocalidade (“a 

historicidade de uma voz: seu uso”) e da performance vocal (ZUMTHOR, 1997). Interessa-

nos a voz como media/meio e extensão do corpo, como inscrição do corpo no aqui/agora da 

performance, modalizada em um saber-ser; mas também como se dão a interpretação da 

canção e sua recepção no que diz respeito à percepção sensorial, a uma disposição para com 

certa dimensão afetiva.  

De acordo com Luiz Tatit (2010), na canção sempre há a presença de alguém que fala, 

um sujeito enunciador: o intérprete, cuja voz, performance vocal ou gesto vocal realiza a 

canção enquanto obra. Estabelece-se com o ouvinte um contrato de crença de que aquilo que 

se diz no canto seja verdadeiro. Para isso ter valia a emissão vocal precisa reverberar sobre o 

corpo do ouvinte, precisa tocar-lhe todo o corpo. As dimensões cognitiva, emotiva e afetiva, 

permeadas por valores eufóricos ou disfóricos, transmitidas no canto precisam parecer 

verdadeiras ao ouvinte. A eficácia da canção se alcança quando através do empenho do 

cantor-intérprete, de sua performance vocal, é capaz de seduzir o ouvinte, de atraí-lo para 

despojá-lo da autonomia sobre si, possibilitando-lhe o sobrevir de uma experiência vivida do 

prazer estético pleno. Tatit vai dizer que o compositor de uma canção ao compatibilizar 

melodia e letra – texto musical e texto verbal – cria um projeto enunciativo, articulado em 

projeto entoativo e projeto narrativo. O primeiro diz respeito aos “recursos investidos na 

melodia”; o segundo, aos “recursos investidos na letra”. No ato de interpretação tem-se uma 

primeira leitura do projeto enunciativo – e cada intérprete pode explorar essa ou aquela 

possibilidade oferecida quer pelos constituintes melódicos, quer pelos elementos que 

compõem a letra –, contribuindo para o acabamento da canção.  
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Ao analisar o papel do intérprete Zumthor (1997, p. 222-223) afirma que ele é mais 

expressivo do que o papel do compositor, cujo trabalho numa peça antecede a performance e 

é virtual. Já “o intérprete é o indivíduo de que se percebe, na performance, a voz e o gesto, 

pelo ouvido e pela vista” e “contribui mais para determinar as realizações auditivas, corporais, 

afetivas do auditório, a natureza e a intensidade de seu prazer”. Noutro lugar o autor afirma 

que “a performance realiza, concretiza , faz passar algo que eu reconheço, da virtualidade à 

atualidade”. A performance em Zumthor tem quatro características importantes, tomadas a 

partir de Dell Hymes: 1) opera a passagem da virtualidade à atualidade; 2) emerge de 

contextos específicos, mas entra na ordem do sobrevir, daquilo que surpreende; 3) retoma, 

repete, reitera, põe em circulação novamente fazendo adentrar o campo de existência, porém 

sem ser tautológica, 4) pois modifica, marca, transforma o dado, “a cada performance ela [a 

forma] se transmuda.” (ZUMTHOR, 2007, p. 31). Entendemos com isso que a interpretação 

de uma canção, concretizada na performance, pode ser um ato de tradução, releitura, ou 

recriação do projeto enunciativo levado a cabo pelo compositor. A partir disso, o intérprete 

assume modos adequados de enunciação textual, melódica, rítmica, métrica, e parâmetros de 

timbre, dinâmica, emissão, etc., que contribuem para a produção e o aparecimento dos 

sentidos. Se para Tatit o que o ouvinte tem da canção é a leitura do intérprete, para Zumthor: 

“A relação que o intérprete estabelece com o poema que ele transmite manifesta-se, 

diversamente, segundo a forma de dramatização vocal e gestual.” O potencial persuasivo de 

cada interpretação pode alcançar na recepção uma singularidade, um valor de acontecimento, 

que tende a surpreender o sujeito-ouvinte, afetá-lo intensamente; se não for assim, será de 

todo inútil. 

 

 

1.4.3 A voz, a interpretação, a recepção: encontro de melodia e letra 

 

 

Uma melodia composta tipicamente para modular os afetos nas oscilações entre as 

linhas ascendentes e descendentes encontra na voz e no cantar de Sergio Reis uma mediação 

perfeita para a poesia da canção, capaz de transmitir os efeitos tensivo-fóricos subjacentes aos 

projetos narrativos e entoativos, a técnica vocal empregada com falsetes, uma rarefação da 



48 

 

voz em sussurros sedutores e sufocantes conferindo à canção uma atmosfera de nostalgia em 

tom passional. 

Os afetos manifestos ao longo do texto verbal reverberam nas ascendências e 

descendências melódicas e na modulação entoativa da interpretação de Reis. A performance 

vocal do cantor costura  melodia e  letra numa dicção passional, que assevera os traços 

formais da enunciação passional, que mostraremos mais adiante.  O eu, que se instala no texto 

por uma debreagem enunciativa (discurso em primeira pessoa), se mostra de dentro para fora. 

Avesso à situação de distanciamento físico e afetivo, o eu poético deixa-se revelar no 

recalque. A maneira como se entoa/enuncia interfere na comunicação desses e de outros 

elementos inscritos no projeto enunciativo da canção. A voz como realidade física afeta todo 

nosso corpo. Sergio Reis soube encontrar a técnica vocal específica para atingir determinados 

efeitos desejados.  

As inflexões das curvaturas melódicas, acrescidas de um timbre muito próprio, a 

emissão vocal, as sustentações, tudo isso marca a interpretação que Sergio Reis faz desta 

canção. As tensões e as distensões afetivas, a força lírica do desejo, sobretudo a ambiência 

bucólica da nostalgia são transmitidos na performance vocal do cantor-intérprete. 

É procedimento comum fazer corresponder cada nota da melodia a uma sílaba métrica 

dos versos. Em “Amora” esse recurso também aparece, de maneira geral. Mas a 

compatibilidade de melodia e letra não se restringe a esses termos. Luiz Tatit, na maioria de 

suas obras sobre canção popular, estabelece três dicções que se desenvolveram desde os 

primórdios da canção no Brasil: tematização, passionalização e figurativização.  

A tematização corresponde à apresentação de sequências melódicas reiteráveis, 

configura o instante “decantatório” em que a letra sobressai, coincidindo, normalmente, com 

os estágios conjuntivos, isto é, de conformidade entre os actantes, ou da personagem principal 

com seu objeto de valor. A melodia não se expande pelo campo da tessitura, não oscila entre 

as regiões mais baixas ou mais altas, são valorizadas as pulsações, os acentos próprios da 

continuidade melódica que evidencia a modalidade do fazer. Relaciona-se com a ativação de 

células rítmicas reiteradas, marcando pelas reiterações uma regularidade de motivos e temas 

“bem definidos”, favorecendo a ativação dos “efeitos somáticos” ou “estímulos corporais 

próprios da ação”, do fazer. 
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Com a dicção Figurativização Enunciativa ressalta-se a presença da língua oral na 

canção. A entoação da fala é marcada na melodia pelos tonemas, que são as inflexões finais 

da entoação de uma linha melódica, e no discurso da letra pelos elementos dêiticos, que 

instalam as categorias do discurso eu/tu aqui/agora. Esse instante enunciativo, em que o 

intérprete imprime seu timbre, torna presente uma fala subjacente ao canto. Relaciona-se à 

maneira do dizer cotidiano, em que “repetimos os motivos entoativos ao enumerarmos fatos 

da mesma natureza” (TATIT, 2010, p. 111).  

Passionalização corresponde aos momentos de saltos intervalares de expansão da 

melodia, em que há maior exploração das regiões mais agudas ou graves, durações mais 

prolongadas de certas notas, ou modulações tonais criando as tensões relacionadas aos estados 

emotivos dos actantes. Está presente nos trechos em que a oscilação da melodia percorre 

desde as regiões musicais mais baixas às mais altas como a buscar algo ausente, como se o 

sujeito, saindo de uma condição estática ou tácita, seguisse rumo ao acaso, ao devir. Isso fica 

mais evidente no conteúdo da letra que expõe as circunstâncias disjuntivas do sujeito, isto é, 

exprime a falta e, consequentemente, a busca de superação da falta. Como nesta versão de 

“Amora” esses traços são ressaltados, dizemos que a passionalização é a dicção assumida por 

Sérgio Reis, que durante toda a execução reativa esses recursos disseminados na canção, 

fazendo-os saltar sobre o ouvinte. 

Conforme essa orientação, nós encaminhamos nossa leitura para a recorrência dos 

traços passionais que, disseminados na melodia e na letra, e ressaltados pela releitura que 

escolhemos, conferem à canção uma dicção passional. Mesmo a harmonia ataviada de 

empréstimos modais contribui para a aparição dos valores tensivos selecionados pelo sujeito 

da enunciação. Na ordem intensa, ora imprimem efeitos de elevação/aumento, ora efeitos de 

atenuação/diminuição das tensões
11

. Os acordes pertencentes a outros campos harmônicos 

enxertados no campo da tonalidade da canção colaboram com a efetivação de travessias entre 

retenção e distensão do fluxo fórico
12

. 

                                                           
11

 Aumento e diminuição são operadores do eixo da intensidade, que se articula em andamento e tonicidade; 

assim como triagem e mistura são operadores do eixo da extensidade, que se articula em temporalidade e 

espacialidade. 
12

 A noção de foria corresponde à ideia de um fluxo temporal contínuo, uma duração na qual o sujeito e o objeto 

constituem uma unidade, um todo indivisível, justamente, porque as delineações das funções que os determinam 
ainda não se estabelecem nesse espaço teórico abstrato da tensividade fórica. O mesmo pode-se dizer da noção 

de CORPO em semiótica, posto que comporta os estados de coisa e os estados de alma, dissipando a divisão 

entre mundo e sujeito. 
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Repleta de sinuosidades, sua melodia propõe, em última instância, uma evolução 

gradativa em direção às regiões mais altas da tessitura sem muitos momentos de saltos 

intervalares, percorrendo paulatinamente todas as etapas do percurso do sujeito em direção ao 

objeto, demonstra entre os actantes um vínculo a distância. Oscila entre a sucessão de graus 

conjuntos e gradações, ascendências e descendências, ocupando gradativamente os espaços 

baixo, intermediário e alto. Tais elementos concorrem para a modulação dos afetos, 

delineados nos valores eufóricos e disfóricos. 

A voz cumpre sua tarefa de conduzir a melodia; mas aqui não é suficiente entoar as 

notas das frases melódicas, pontuando as alternâncias entre diatônicas e cromáticas incidentes 

e insidiosas – que soam como se fossem ritos de passagem –, o gesto vocal preenche a 

enunciação corporalmente, fazendo reverberar sobre o corpo ouvinte aquilo que traduz em 

efeitos das transformações por que passam os actantes, ou seja, as transformações de estados 

dos sujeitos transcritos na letra: a fase inicial da distância, da falta e a modalização do ser; a 

fase intermediária das ações empreendidas para a superação da falta e a modalização do fazer; 

por fim, a última etapa da sanção positiva, ou seja, da conjunção virtual do sujeito com seu 

objeto de valor, a plenitude da junção.  

Explorando as durações, os prolongamentos enfáticos de notas que recaem sobre 

explosões silábicas das soantes, o andamento de moderado a lento, as pausas estratégicas mais 

ou menos no meio dos segundos e quartos versos de cada uma das quatro estrofes em 

contraste com a sequencialidade quase ininterrupta dos demais versos, as inflexões dos 

tonemas ascendentes, garante-se a disposição passional da dicção assumida pelo cantor, 

presente discretamente nas ascendências e realçada nos saltos intervalares, como acontece já 

na primeira estrofe: 
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Fig.1 – Diagrama dos versos da primeira estrofe 

 

 

A passionalização do canto instaura um dispositivo rítmico que nos põe em afinidade 

com uma ambiência da nostalgia, que traz, na figura do desejo, o erótico. Nos percursos de 

uma descrição dinâmica dos dois primeiros versos, instala-se o voyeur. O percurso figurativo 

que vai estabelecendo uma espacialização colabora com certa ênfase conferida ao estado de 

alma disfórico da interdição do desejo: aparece no texto menos em favor da formatação de um 

ambiente/cenário do que em função de denunciar um recalque. Os anelos de transpor as 

barreiras, transgredir os limites, se projetam no quantum afetivo transmitido pela performance 

vocal que dramatiza o jogo de energias negativas e positivas. A força da expressão 

enunciativa atravessa as retenções – exercidas pelos ataques sutis nos fonemas bilabiais, ou 

pelas contenções da regularidade dos pulsos nas aliterações (repetição do /d/) que geram 

implosões silábicas (como os fonemas /k/) na descendência assertiva da linha melódica, 

corroborando as tensões afetivas em conflito – modulando as tensões nas inflexões emotivas 

que parecem querer suplantar a morte em favor da preservação da vida, elevando as notas ao 

limite da zona mais alta da tessitura melódica: 
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Fig.2 – Diagrama dos versos da segunda estrofe 

 

 

Trata-se de um discurso passional, no qual se identifica, sem muitas dificuldades, a 

reiteração de traços que dão forma à enunciação da própria subjetividade do “eu”, e das 

relações intersubjetivas, cujo ponto de partida é a memória afetiva que lhe permite se 

constituir enquanto sujeito em um espaço-tempo subjetivo. Aqui também o tempo mnésico 

atua na expansão das “desigualdades representativas da cisão primordial de modo a justificar 

a eterna busca do elemento uno a partir das identidades parciais, das continuidades 

momentâneas entre sujeito e objeto” (TATIT, 2010, p.23). Na Fig. 3, abaixo, observa-se 

como essa expansão acontece, ao mesmo tempo criando efeitos de presentificação e de 

ausência. A disseminação do /ã/ do vocábulo “mãe” sugere a expansão do ser, uma saída 

como figura da liberdade, no sentido de ir além das barreiras que impedem qualquer avanço. 

Ao mesmo tempo, a melodia compatibiliza-se com a letra também ao revelar, no investimento 

da ação futura, a entrega total do sujeito enamorado em dis-cursus, na ação de correr para 

todos os lados no percurso da busca do objeto de sua sedução e seu torpor (BARTHES, 1981). 
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Fig.3 – Diagrama dos versos da terceira estrofe 

 

 

No diagrama final, a dinamização no intervalo de quinta (de sol para ré: maior salto 

intervalar da melodia), que dá a sensação de movimento e diferença, que representa a 

“queima” das etapas intermediárias: o sujeito se precipita de forma prematura e com 

vivacidade em direção ao objeto. Note-se ainda que nas duas últimas estrofes (Fig. 3 e 4) há 

sucessão de quintas engendrando novas alturas, fazendo com que todos os espaços do campo 

da tessitura sejam ocupados e conferindo o sentido de progressão (WISNIK, 1999, p. 64). Na 

Fig. 4, a melodia que abrange os derradeiros quatro versos vai da nota mais alta à mais baixa: 
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Fig.4 – Diagrama dos versos da quarta estrofe 

 

 

O gesto vocal traduz para os ouvintes o ritmo – “a forma do movimento, ou a forma 

em movimento” – que se produz não só pelas reiterações, regularidades, simetrias, mas 

também nas tensões, na oscilação de valores distintos, nos movimentos assimétricos, nas 

irregularidades (WISNIK, 1999, p. 66-68). O ritmo ocorre na alternância 

descontinuidade/continuidade, na manutenção do tempo (mnésico) através da reiteração 

parcial de temas, preservando na ordem intensa a tensão entre o ser e o fazer que se vai 

gradativamente aumentando. As formas se movimentam e se alteram, porque ao passo que 

circunscrevem limites se “per-formatizam” em deslocamentos produtores de novas 

circunscrições, geram um ritmo que nos contagia como engajamento ou inscrição do corpo na 

experiência estética vivida. A performance vocal faz adentrar no campo perceptivo do sujeito-

ouvinte o ritmo dos afetos como instância de conversão e sincronização das diferentes ordens 

sensoriais no espaço tensivo em que o andamento (lento/acelerado) rege a temporalidade e a 

tonicidade (tônico/átono) rege a espacialidade, ativando o devir da variabilidade perceptiva, 

sensorial, ou seja, dos afetos. 

Em razão de dispositivos rítmicos da expressividade lírico-passional, somos afetados 

pela força da atmosfera da nostalgia, levados ao desejo de provar, qual o sujeito do texto, 

metaforicamente do “amor a”, “do doce da fruta do coração”. Como diria Greimas (2002, p. 
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35), “prolongando a isotopia da visualidade pela tatilidade”, a proximidade do beijo da amada 

ativa os sentidos (tato, olfato, audição, visão, paladar). O ímpeto invasivo de postergar os 

limites de um não querer alheio – a rejeição (no duodécimo verso) que se coloca como limite 

maior – leva o sujeito à ação mais contundente: “Vou pintar a minha boca do vermelho da 

amora/que nasce lá no quintal/Da casa onde você mora”. Esta medida viabiliza a realização do 

desejo e entrega total do sujeito na fruição da experiência viva.  

Nessas configurações, o erotismo se deixa entrever sob o véu da nostalgia, e se 

concretiza no deslocamento abrupto do sujeito em direção ao objeto de valor, cujo signo era a 

fruta (amora), um elemento da natureza que surge como figura da fruta do coração (a amada). 

É interessante o papel da fruta “amora” (natureza), que não é puramente simbólico, ela não é 

mera representação mental, atravessada por mediações espirituais, tampouco está atrelada de 

forma isolada aos estímulos corporais, às necessidades fisiológicas em contexto vital 

alimentício; ambos os aspectos estão amalgamados, de modo que “há continuidade entre 

sensações orgânicas e experiências espirituais” (MORAES, 2015). Do mesmo modo que, aí, 

sujeito e objeto são indissociáveis, ou melhor, se desnudam dos traços que os definem. Aqui 

aparece a noção de CORPO em semiótica, que concilia corpo e alma, na duração. (A noção de 

corpo em semiótica será retomada em mais detalhes no capítulo 3.) 
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2 Entre tematização, figuratividade e narratividade: o traço das relações que produzem 

efeitos de sentido de plasticidade, experiência estética e afetividade 

 

 

Os indivíduos desfrutam do que podem e como podem; 

e a malicia da sensibilidade é infinita. Ela frustra os 

conselhos melhor fundados, mesmo que sejam o fruto 

das observações mais sagazes e dos argumentos mais 

desprendidos. 
Paul Valéry 

 

2.1 Uma tomada de posição 

 

 

A experiência de audição de canções, ou da música, é, reconhecidamente, uma 

experiência que envolve todo o corpo. Percebemos, muitas vezes, apenas um todo sonoro 

provocando reverberações sobre nossos corpos, produzindo as mais diversas sensações, a 

partir do sentido da audição. Isso já se constitui como uma experiência estética. Não há, 

contudo, como precisar se essa ou aquela sensação será provocada sempre e do mesmo modo, 

com a mesma intensidade. Podemos apenas dizer que, em determinadas circunstâncias 

bastante específicas, um dado efeito de sentido se produziu sobre o nosso corpo quando 

ouvimos uma canção. Também não é certo se isso voltará a acontecer; certamente, se 

acontecer, já não será exatamente igual. Poderíamos, assim, pensar em uma quantificação e 

qualificação das nossas experiências auditivas de certas canções – considerando aquelas que 

de fato nos tocaram de alguma maneira, produzindo em nós uma espécie de afecção, isto é, as 

canções mais expressivas. Por um lado tentaríamos aferir o grau de intensidade de tais 

afecções, tendo como parâmetros, dentro da teoria semiótica tensiva, o aumento e a 

diminuição da tonicidade (abrangendo o par tônico – átono) e do andamento (abrangendo o 

par rápido – lento); por outro lado, poderíamos pensar em qualificações subjetivas dos afetos, 

sensações, emoções resultantes de mais ou menos tonificação/atonização e / ou 

aceleração/desaceleração que se produz no e pelo discurso em questão – no nosso caso uma 

canção. Na interação do sujeito ouvinte com a canção, não só as condições específicas, mas 

também os contextos culturais e históricos bem delineados estariam implicados numa 

valoração das paixões. De tais contextos emerge certa coerção dos regimes de sensibilização e 

moralização, enquanto variáveis culturais e históricas que submetem as paixões a taxionomias 

conotativas, que, por sua vez, procedem dos usos, isto é, de práxis enunciativas. Se positivas 
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ou negativas, boas ou más, isso também depende da relativização do caráter eminentemente 

subjetivo e individual das paixões (BERTRAND, 2003, p. 373). 

Mas isso ainda nos diria pouco, pois não há como precisar, categorizar, ou mesmo 

prescrever cartesianamente os efeitos deslizantes que a percepção e a sensorialidade ora 

podem nos proporcionar. Podemos nos deixar levar pela sensibilidade e, a partir dela, refletir 

sobre os efeitos que a experiência estética nos proporciona no nosso contato com as coisas do 

mundo, imersos na vicissitude de nossas percepções, num movimento de tentativa de 

equalização, na ordem extensa (do inteligível), aquilo que se nos apresenta como uma 

presença e que nos afeta, nos toca. Portanto, ainda que lancemos mão de ferramentas teóricas, 

conceitos, categorias e formulações na tentativa de compreensão dos afetos, não temos a 

pretensão de estabelecer axiologias ou taxonomias dos afetos, das percepções possíveis na 

fruição de canções, ou seja, dos efeitos de sentido provenientes delas. Interessam-nos as 

relações estabelecidas no discurso e a ativação da dimensão sensível. 

Nosso intuito é observar, no plano do conteúdo, de que modo os elementos envolvidos 

em composições sugerem um conteúdo imanente às canções. Para tanto, fazemos uso de 

parâmetros oferecidos pela teoria semiótica aplicada à canção, que nos ajudam a entender 

melhor que recursos estão disponíveis aos cancionistas quando da composição, como tais 

recursos se combinam – tanto na letra, quanto na melodia – para dar forma a um objeto 

semiótico, e quais sentidos são obtidos a partir disso. Evidentemente, é necessário que se 

tenha um certo rigor quanto aos apontamentos que faremos doravante. Assim, será um 

primeiro movimento deste capítulo começar pela explicação dos conceitos semióticos, tais 

como temas, figuras, narratividade, plasticidade, com a finalidade de melhor encaminhar os 

traçados analíticos, tornando-os o mais claro possível para o leitor. 

O segundo movimento por nós empreendido será o de estabelecer as relações internas 

ao texto (tomamos as canções como texto composto de melodia, letra e voz). Ora procedendo 

a análises das letras das canções separadamente, ora integrando-as a elementos musicais, tais 

como melodia, harmonia e ritmo. Entendemos que o plano de conteúdo de uma canção não se 

restringe apenas à letra, mas também à sua componente musical. Outrossim, não restringimos 

esse conteúdo musical à produção de efeitos de sentido de emoção unicamente; porém, 

pensamos, sobretudo, nos efeitos sensoriais que o componente musical das canções produz, e 

que afeta nosso corpo, se comunica com nossos sentidos. Partimos do princípio de que “um 

conteúdo de uma expressão pode ser perfeitamente considerado como desprovido de um 

sentido de um ponto de vista qualquer (por exemplo, o da lógica normativa ou do fisicalismo) 
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sem deixar com isso de ser um conteúdo” (HJELMSLEV, 1975, p. 54). Daí, recuperamos as 

formas do conteúdo, que nos interessam, particularmente, no caso das canções. 

Depois disso, voltaremos nossa atenção para as potencialidades de realização dos 

sentidos engendrados pelas canções na sua recepção, isto é, nos momentos de fruição de uma 

canção. Debruçamo-nos sobre o papel do ouvinte, enquanto sujeito ativo na (re)construção da 

obra. No contato e nas relações estabelecidas entre o ouvinte e a canção, isto é, na tomada de 

“um ponto de escuta” em que há o envolvimento do corpo do ouvinte com a enunciação da 

canção, entram em cena os modos de presença semióticos, a saber: virtualidade, atualidade, 

realidade e potencialidade. A projeção de efeitos, realizados pela performance vocal – e isto é 

apenas um recorte – da enunciação da canção, encontra no imaginário do ouvinte um campo 

profícuo para o aparecimento dos traços de uma plasticidade – ancorada ou não nos percursos 

figurativos, instalados no texto verbal ou no musical, que estabelecem notadamente um efeito 

de referencialidade –, de uma afecção e de uma experiência estética, sugestionados pela 

seleção e combinação dos elementos do plano de expressão da canção. 

 

 

2.2 Sobre alguns termos na teoria semiótica 

 

 

Termos como temas e figuras recebem uma definição bastante específica no âmbito da 

teoria semiótica do texto. Estes termos participam da semântica discursiva, em um nível mais 

superficial de análise, o nível discursivo. Nele os valores mais abstratos disseminados nos 

níveis mais profundos do percurso gerativo de sentido – das estruturas semionarrativas, os 

níveis fundamental e narrativo, do percurso gerativo de sentido – são recobertos, revestidos, 

concretizados. Os esquemas narrativos, por exemplo, são, assim, concretizados ou explicados 

pelas operações de tematização e figurativização. Os temas são recobrimentos semânticos de 

caráter explicativo ou predicativo, pertencentes ao domínio do pensamento, das ideias, dos 

conceitos, das noções, por isso são mais abstratos que as figuras. As figuras imprimem aos 

textos um efeito de sentido referencial, de uma representação da realidade, porque, ao 

tornarem os temas mais concretos, também podem remeter a elementos do mundo natural, que 

podem ser percebidos pelos nossos sentidos. Contudo, é importante ressaltar que, como diz 

Denis Bertrand (2003, p. 231): 
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A figuratividade não pode ser assimilada à “representação” mimética, que é 

somente uma de suas realizações possíveis. A figurativização do discurso é, 

mais exatamente, um processo gradual sustentado de um lado pela 

iconização, que garante a semelhança com as figuras do mundo sensível e, de 

outro, pela abstração, que delas se afasta. Essa concepção permite explicar, 

de passagem, as categorizações culturais da figuratividade. Estas associam e 

combinam, de maneira variável e específica, os dois pólos do icônico e do 

abstrato: estilização, alegorização, parabolização, simbolização.  
 

 

Textos e discursos podem se apresentar como sendo mais figurativos ou mais 

temáticos, isso depende da predominância de figuras ou temas que se encontre neles. Com 

efeito, ao falarmos em predominâncias, fica subentendido que em um texto coexistem temas e 

figuras. Em um texto figurativo há maior disposição de sequências figurativas, 

correspondentes a um tema. Um tema pode ser figurativizado por diferentes figuras ou 

percursos figurativos, por exemplo, o tema da natureza pode ser representado por figuras tais 

como sol, lua, estrela, céu, ou por rios, árvores, flores, pássaros. Os textos temáticos tendem a 

ser mais conceituais, portanto, lhes é próprio um teor de categorização, explicação, 

classificação, como ocorre, por exemplo, num texto teórico. 

Não se deve confundir, portanto, com aquele outro tipo de figurativização relativa à 

ativação da fala na voz que canta. A figurativização como marca entoativa, prosódica, é uma 

das três dicções dos cancionistas, desenvolvidas por Tatit para analisar uma tipologia de 

canções, ao lado da passionalização e da tematização. A tematização, neste sentido, 

corresponde à modalidade do fazer e ao instante de exaltação ou celebração do objeto de valor 

nos versos, acrescidos das reiterações de padrões melódicos. 

A narratividade pode ser compreendida, de forma bastante rudimentar, como sucessão 

e transformação de estados dos sujeitos instalados nos textos. São consideradas três 

dimensões da narratividade: a dimensão pragmática (da ordem da ação), a cognitiva (da 

ordem do saber) e a patêmica (relativa às modulações afetivas dos estados de alma). É 

possível traçar articulações entre a semântica do nível narrativo (das modalizações do ser e do 

fazer, bem como do ponto de vista dos regimes de interação) e a semântica do nível discursivo 

(de acordo com o recorte que nos interessa, principalmente, em relação à figuratividade). A 

partir da conjunção desses dois parâmetros é que pensamos as condições de aparecimento e 

produção das qualidades sensíveis dos sentidos, que se vão produzindo no contato do corpo 

com as “coisas do mundo” e “objetos estéticos”, como a canção. Isto é, a experiência estética 

(não fazendo, aqui, nenhuma distinção entre uma “ciência do belo” e outra do “sensível”, da 
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“estesia”) é pensada como ponto de partida para pensarmos conjuntamente as instâncias do 

sensível e do inteligível do sentido.  

Se, por um lado, em seus aspectos graduais entre iconicidade e abstração, a 

figuratividade está atrelada a configurações e arranjos possíveis de que dispõe o enunciador 

no ato de criação, é por meio da combinação sintagmática no plano de expressão que se 

manifestam as substâncias materiais, que nos dão acesso a figuras no plano do conteúdo, e 

que nos comunicam uma dimensão sensível de nossas percepções. Por outro lado, se os 

estímulos proporcionados pelo contato com uma materialidade significante incidem sobre 

nosso corpo, isso se dá também sobre o estado de alma em que nos encontramos, e não 

podemos desvencilhar essa presença que se produzir de sua dimensão inteligível, somática (na 

esfera da ação) e cognitiva (na esfera do saber). É, portanto, na modulação dos nossos afetos 

(dos estados de alma) e na transformação dos estados de coisa que os efeitos de sentidos 

produzidos no contato com as coisas do mundo e os artefatos culturais se apresentam como 

uma unidade de sentidos. 

Integrada a outros elementos que participam da produção do discurso, a figuratividade 

se relaciona e se estende, simultaneamente, à dimensão cognitiva e tímica. Assim como os 

processos cognitivos de apreensão dos sentidos produzidos em discurso podem ser 

condicionados ou orientados pela figuratividade, os feixes de figuras que constituem as 

isotopias figurativas, ou as configurações estão permeadas pelas oscilações tensivas e fóricas 

da categoria tímica. Com isso, vemos instaladas as condições de presença do corpo na 

construção do sentido – o sensível e o inteligível, conjuntamente. Articulada em euforia 

(continuidade, estados de distensão, “passâncias”) e disforia (descontinuidade, estados de 

retenção, saliências), e tendo a aforia como termo neutro, a categoria tímica funcionava como 

um sistema em que há uma tensão entre forças atrativas e repulsivas, ela sobredetermina e 

transforma categorias semânticas em axiologias – sistema de valores morais, éticos, lógicos, 

estéticos, epistemológicos, etc.  

A dimensão figurativa de um texto ou discurso é sustentada pelo eixo tematização-

narratividade. Nela se agencia uma espécie de codificação plástica, com maior ou menor grau 

de abstração, de onde pensamos resultar a potencialidade de aparecimento de efeitos de 

sentido de plasticidade, reconhecíveis nos textos sob determinados contextos culturais 

específicos, e sob determinadas condições de recepção, por exemplo. De modo que nos 

interessa, partindo desta perspectiva, como e se isso ocorre, confirmando ou não nossa 

hipótese inicial de entrever tais efeitos plásticos na canção. Portanto, é a partir da integração 



61 

 

de tais conceitos que avançamos nossas investigações, dando aqui maior cuidado ao plano do 

conteúdo da canção. 

 

 

2.3 A canção sob dois planos 

 

 

Antes de começarmos falando propriamente do plano do conteúdo a partir já das 

análises, tentaremos demonstrar o que entendemos por plano de expressão e plano de 

conteúdo nas canções. Cabe esclarecer que não se trata de uma palavra final a respeito do 

assunto, antes de uma busca por deixar mais claro ao leitor os terrenos por onde trilharemos 

nossos caminhos de análise. Isso significa que nosso intuito é, sobretudo, facilitar a leitura do 

nosso texto, evitando desvios e confusões desnecessários no ato de leitura. 

Na análise da canção “Amora”, no capítulo anterior, falamos sobre o projeto 

enunciativo das canções, articulados em projeto narrativo e projeto entoativo, 

respectivamente, recursos investidos na letra da canção e os que são engajados na componente 

musical, conforme Tatit (2010). Lembremo-nos que é a partir da combinação desses 

elementos, somados a uma mediação da voz que articula melodia e letra, que chegamos ao 

conceito de canção. 

O plano de expressão deve ser compreendido como arranjo de elementos expressivos, 

materiais (formas e substâncias) que permitem manifestar um determinado conteúdo. O plano 

de conteúdo, como aquilo que se pode depreender através dos elementos selecionados e 

combinados no plano de expressão, ou seja, os efeitos de sentido resultantes desse arranjo. Em 

suma, o primeiro seria como o texto faz para dizer o que diz, e o segundo, aquilo efetivamente 

dito pelo texto. 

Se a canção, como todo texto semiótico, é fruto da correlação entre os dois planos, 

temos de voltar nossas considerações tendo em vista os elos entre o texto verbal e o texto 

musical. Para tanto, não entendemos que cabe à componente musical corresponder ao plano 

de expressão, e à letra o plano do conteúdo; mas que certos recursos materiais ou substanciais, 

pertencentes a um e a outro, constituem o plano de expressão da canção. Na tentativa de 

deixar mais patente nossa proposição, engendramos o seguinte: 
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Canção Intersecção da música com a linguagem natural. 

Plano de expressão  Estruturação de elementos como: a realidade física (sons) 

da fala; os elementos musicais formais de ordenação da 

matéria sonora (substância da expressão); recursos 

estilísticos expressivos de caráter poético da linguagem 

verbal, utilizados na composição da letra. 

Plano de conteúdo O montante que resulta da combinatória engendrada no 

plano de expressão, e que se apresenta como efeitos de 

sentido assimilados pelos sentidos e pelos 

processamentos cognitivos. 

Fig. 1 – Tabela que estabelece uma síntese dos planos da canção. 

 

 

Yara Borges Caznok (2008, p. 93) apresenta a seguinte reflexão a respeito dos efeitos 

na música provocados após a ligação com a poesia escrita em versos: 

 

 

A fusão da música com uma requintada e elaborada poesia, cujo modelo 

eram os versos de Petrarca, tornou o madrigal um campo de experimentações 

infinitas no qual as mais diversas possibilidades de relação entre texto e 

música foram desenvolvidas. O anseio de tornar a construção musical à altura 

da qualidade e beleza do texto conduziu a música a um figuralismo tão 

acentuado que (...) certos padrões compositivos se tornaram comuns: escalas 

ascendentes e descendentes para descrever movimentos físicos e espirituais; 

dissonâncias e cromatismos para expressar tensões emocionais; contrastes 

rítmicos para traduzir sentimentos ou situações opostas; andamentos lentos 

ou rápidos para simbolizar, respectivamente, os estados de tristeza e de 

felicidade; grandes saltos para descrever quedas; melismas para caracterizar 

elementos naturais tais como um rio ou o vento, entre incontáveis outras 

imagens. 

 

 

Ora, vemos a presença manifesta alguns artifícios formais e substanciais de expressão 

e conteúdo musicais. A matéria sonora é regulada, ordenada numa estruturação composicional 

(os padrões compositivos, a forma musical), cujos conteúdos assumem um caráter temático-

figurativo, assim com acontece no texto verbal. Todavia, o que mais chama a nossa atenção é 

o fato de um conteúdo ser manifesto na e pela música. Há certa disseminação de valores 

semânticos e discursivos implicados na composição. Cabe, agora, saber quais conteúdos se 
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transmitem, ou melhor, que efeitos de sentido e de presença a música sugere e como proceder 

para uma descrição satisfatória. 

No caso, especificamente, a canção é fruto da combinação ou conjugação de 

linguagens distintas. Por um lado a estabilização sonora operada pela forma musical, por 

outro a instabilidade da fala na voz que canta, no canto. A efemeridade da fala, isto é, dos 

sons da linguagem oral que são rapidamente convertidos em conteúdo semântico numa dada 

comunicação – em virtude duma função utilitária e da inteligibilidade – ganha perenidade 

pelo tratamento estético conferido à sua matéria sonora. Temos, portanto, uma tensão entre 

conservação estética da matéria sonora (substância da expressão) e os “efeitos de naturalidade 

da presentificação enunciativa”. 

Embora nos ocupemos mais com o plano de conteúdo neste capítulo, não custa 

ressaltar que, para nós, correspondem ao plano de expressão da canção, além da melodia 

instrumental (componente musical), os elementos como melodia (entonação, tessitura) e 

dinâmica (duração, ritmo, acento) da fala, bem como a qualidade da voz (timbre, volume). 

Participam, portanto, elementos musicais, prosódicos e poéticos da palavra cantada. De igual 

modo, entendemos que o plano do conteúdo não se faz presente apenas na letra. 

A voz – como suporte e extensão do corpo – de quem canta traz consigo a instância da 

enunciação, instala um eu, aqui, agora. Pensar o corpo da voz no corpo da canção, cuja 

materialidade envolve a princípio o componente musical (ritmo, harmonia e melodia), mas 

também elementos de melodia e prosódia, voz e corpo. (TATIT, 2010, 2012) O 

intérprete/enunciador precisa atualizar em sua performance as situações e os conteúdos 

virtualizados, revivendo “de verdade” o que se canta. O ouvinte/enunciatário espera ser 

“convencido” de que é verdadeiro o que lhe está dizendo o cantor. Então, do ponto de vista da 

enunciação se estabelecem contratos fiduciários, de confiabilidade entre o sujeito da 

enunciação (cantor/intérprete) e o enunciatário (ouvinte). A enunciação da canção é um ato 

promissivo de interação, pois possibilita as condições de existência e aparecimento dos 

sentidos como promessa, sempre como devir, ou, na formulação de Greimas (2002), “como 

tela do parecer cuja virtude consiste em entreabrir, em deixar entrever, graças ou por causa de 

sua imperfeição, como uma possibilidade de além (do) sentido” (p.74). 
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2.4 Nas malhas do texto  

 

 

Nas canções nos interessa observar a disposição dos “estados de alma” dos sujeitos, a 

modalização desses sujeitos de estado que culmina nos efeitos afetivos e passionais. Levam-se 

em conta as modalidades básicas dever, saber, querer, poder, as veridicções, a aspectualidade 

e a tensividade.  

Nesse contexto, tomamos como aporte teórico as leituras de Greimas & Fontanille 

(1993) e Zilberberg (2011). Para pensarmos na construção dos sentidos a partir da experiência 

sensível, encontramos em Landowski (2002) reflexões sobre um sentido fomentado a partir da 

presença das coisas, dos objetos-outros diante do corpo do sujeito estésico, de um sentido não 

dado, mas se fazendo em ato, em devir. Proporemos, ainda, uma aproximação com as noções 

de “produção de presença” e “modos de amalgamação entre linguagem e presença”, e de 

leitura de ambiências, Stimmung, de Gumbrecht (2010, 2012, 2014).  

Presença, para Gumbrecht, expressa “uma relação espacial com o mundo e seus 

objetos”, isto é, não se exclui a relação temporal, apenas se enfatiza o contato que se produz 

no contato direto com a materialidade das coisas do mundo. O que é presente está diante de 

nossos corpos. Podemos, então, tocar e sermos tocados. O autor explicita a coisa em si, forma 

e substância da expressão, antes que uma ideia ou conceito se apresente a respeito dela: “se 

atribuímos um sentido a alguma coisa presente, isto é, se formamos uma ideia do que essa 

coisa pode ser em relação a nós mesmos, parece que atenuamos inevitavelmente o impacto 

dessa coisa sobre nosso corpo e os nossos sentidos.” A acepção de “coisas do mundo” 

concerne a todo e qualquer objeto “em presença”. A palavra “produção” “se refere ao ato de 

trazer para diante um objeto no espaço”. “Produção de presença aponta para todos os tipos de 

eventos e processos nos quais se inicia ou se intensifica o impacto dos objetos 'presentes' 

sobre os corpos humanos”. 

Os “modos de amalgamação entre linguagem e presença” são definidos como modos 

de existência da presença na/pela linguagem, ou de amalgamação entre presença e linguagem. 

São listados seis modos: linguagem como presença, presença no trabalho filológico, 

linguagem como causadora da experiência estética, a linguagem da experiência mística, a 

abertura da linguagem para o mundo (as palavras não representam os objetos, mas têm a 

função de apontar para eles), literatura como epifania. 

Quanto ao conceito de Stimmung, dois aspectos nos são pertinentes. O primeiro 

concerne às materialidades comunicativas dos objetos; o segundo, às ambiências específicas 
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com que somos convidados a entrar em afinação, por meio das materialidades, sob 

determinadas condições bastante específicas. As ambiências são escorregadias, pois não se 

deixam discernir exatamente, escapam à apreensão intelectual: uma espécie de abertura para o 

não sentido, como uma substância imanente que se produz por uma materialidade e, portanto, 

ocupa um espaço – clandestino – está lá, mas não se pode determinar.  

Na interface com a fenomenologia de Merleau-Ponty, o conceito de presença tem a ver 

com o ato perceptivo, até onde vai o seu limite espaço-temporal, levando a “extensão dos 

objetos percebidos e de intensidade das percepções”. As condições de percepção já nos são 

dadas em parte pelos objetos. A presença é da ordem da singularidade, da pontualidade, 

aquilo que se renova, transforma, se repete sendo signo de outra coisa. 

 

 

As predicações, as aspectualidades, a figuratividade, o estilo, as marcas do 

plano da expressão, depreendidos na análise, indicarão aquilo que primeiro 

afetou o sujeito em seu movimento no mundo e o modo como os afetos, 

paixões, arrebatamentos, emoções, ritmos e gradações disseminaram-se e 

concretizaram-se na materialidade do discurso. (TEIXEIRA) 

 

 

Usaremos o termo estética, ou a expressão experiência estética sem fazer caso da 

divisão, que se operou no século XVIII, entre uma ciência do belo e outra das sensações, e 

cujo marco teria sido a publicação de Aesthetica, livro do filósofo alemão Alexander Gottlieb 

Baumgarten. Levamos em consideração que todos os dois vocábulos (estesia, ou de estética) 

provêm do grego aísthesis, e que suas acepções, de certa forma, se confundem quanto à 

condição ou capacidade de sentir, perceber por meio dos sentidos. Se por um lado essa 

atitude é um esforço de não separar “o Belo das coisas belas!” (Valéry, 2002, p. 23), por outro 

lado, considera a relação entre saber e sabor, lembrando junto com Barthes (1987, p. 20) que 

“saber e sabor têm, em latim, a mesma etimologia”. 

 

 

2.5 Abordagem das canções  

 

 

Nessa sessão, abordaremos algumas canções com o intuito de mostras traços do que 

chamamos de efeitos de sentido de plasticidade, experiência estética e afetividade. Partimos, 

então, do texto enunciado. A primeira canção, Estrada do Canindé, foi composta por Luiz 
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Gonzaga e Humberto Teixeira em homenagem à cidade de Canindé, no Ceará. Um xote
13

 

reconhecidamente clássico gravado por Gonzaga em 1950. Examinamos a versão de Renato 

Teixeira e Sergio Reis para esta canção. 

A letra da canção remete a romarias dos devotos de São Francisco de Canindé, que se 

fazem até hoje entre o final do mês de setembro e início de outubro. Na descrição dos 

percursos feitos pelo cristão, certo efeito de referencialidade é construído pelos percursos 

figurativos no texto: as figuras da natureza, tais como sertão, estrada, orvalho, flor, pássaro 

(galo campina), riacho, produzem uma isotopia figurativa da natureza; mas ao mesmo tempo, 

está explicitado o percurso estésico daquele que anda a pé. Temos instalado no texto um 

sujeito estético que, ao andar a pé, à medida que avança em seu caminho em direção ao lugar 

sagrado do templo, pode contemplar e gozar as maravilhas do profano, no sentido daquilo que 

está fora do espaço circunscrito do templo. 

De um ponto de vista holístico, diríamos que há uma possibilidade de estreitamento 

entre os opostos sagrado vs. profano. Se for assim, eis uma quase diluição mítica da fronteira 

entre ambos, no espaço em que o que é da ordem do sagrado e o que é da ordem do profano se 

roçam. As coisas do mundo vão se tornando presentes ao sujeito à medida que com ele entram 

em contato, afetando o seu corpo como um todo, provocando modificações afetivas de uma 

experiência sublime que encosta na esfera do sublime, à proporção que preenchem a 

existência do cristão. Na imediatez de uma presença percebida no modo como as coisas se 

mostram, paulatinamente, a própria existência do sujeito se dá como parte do mundo dos 

objetos, do ser no mundo, não sem conclamar (o vocativo em “Que água fresca, nosso 

Senhor”) a presença do divino no terreno. 

Antes de apresentarmos a letra da canção, gostaríamos de apenas mais uma 

observação. O conjunto de figuras na letra da canção se sustenta pela tematização e 

narratividade. Portanto, mantém um vinculo profundo com um tema mais abstrato e com o 

nível tensivo-fórico, das oscilações tensivas, tornados mais claros em termos de narratividade: 

sucessão e transformação de estados. 

                                                           
13

 O xote é um ritmo de compasso binário, cujos principais instrumentos são a sanfona, o triângulo e o pandeiro, 

pouco mais lento que o baião, de origem no termo alemão "schottisch", que significa escocesa, pois era uma 

referência à polca escocesa. 
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Estrada do Canindé 
 

Ai, ai, que bom 

Que bom, que bom que é 

Uma estrada e uma cabocla 

Cum a gente andando a pé 

Ai, ai, que bom 

Que bom, que bom que é 

Uma estrada e a lua branca 

No sertão de Canindé 

Artomove lá nem sabe se é home ou se é muié 

Quem é rico anda em burrico 

Quem é pobre anda a pé 

Mas o pobre vê nas estrada 

O orvaio beijando as flô 

Vê de perto o galo campina 

Que quando canta muda de cor 

Vai moiando os pés no riacho 

Que água fresca, nosso Senhor 

Vai oiando coisa a grané 

Coisas qui, pra mode vê 

O cristão tem que andá a pé 

 

 

A letra começa pelos versos que mais se repetem, dando a ideia de refrão. A 

componente musical da canção produz efeitos de preservação da continuidade eufórica em 

correlação com a decantação na letra, através de recursos tais como a iteração de motivos 

rítmicos e melódicos, o andamento regular, moderado, constante, a preservação do pulso nos 

ataques consonantais e os acentos dos fonemas oclusivos (como [p], [b] ou [k], por exemplo), 

a ausência de contrastes da tonicidade e de saltos intervalares significativos, o não 

prolongamento da duração de vogais. O caráter emissivo da continuidade melódico-musical 

coincide com as predicações do objeto na letra da canção. Por isso concluímos um estado 

eufórico do sujeito em conjunção com seu objeto de valor. 

Os percursos figurativos acabam apontando para uma instância mais abstrata da 

relação do homem com a natureza em sua religiosidade. Igualando-se às demais coisas com as 

quais interage e que ativam seus canais perceptivos (audição, tato, visão), o cristão encontra 

um prazer estético e nele o próprio sentido da vida, pois, em última instância, o fluxo rítmico 

da continuidade, modulando os afetos do sujeito, produz vida. Há uma valorização da 

natureza em detrimento da cultura (“Artomove lá nem sabe se é home ou se é muié”). Os 

estímulos somáticos despertados pelo compasso do xote e os elementos que fazem de 

“Estrada do Canindé” uma canção dançante, permitem vislumbrar uma imagem, mais do que 

da alegria, do gozo. Mesmo a levada mais próxima de uma toada do que do xote, na 



68 

 

interpretação de Teixeira e Reis, com maior exploração de durações vocálicas, mesmo esta 

versão não retira esta imagem.  

Pensando, agora, na instância da sintaxe enunciativa, salvo pelo verso “Cum a gente 

andando a pé” – em que a expressão “a gente” corresponde a um “nós”, ou seja, um Eu mais 

alguém ao mesmo tempo –, o sujeito da enunciação se coloca fora da cena, ou acima dela. A 

certa distância em que se encontra do espaço circunscrito da cena, expresso por um “lá”, o 

ponto de vista do observador permite ver um “ele” (o cristão, o pobre, o rico), num tempo 

presente, marcado principalmente pelos verbos perceptivos (anda, vê, olha, molha). Essa 

forma de instalação simulada do sujeito da enunciação no texto da letra, por uma quase total 

debreagem enunciva, nos revela o ponto de vista de um narrador-observador. 

No plano do discurso enunciado, o narrador (porque a letra conta uma história por 

enunciados predicativos) ator dúbio, parece assumir, além da identidade de sujeito cognitivo, 

as identidades de sujeito pragmático e sensível-passional. Enquanto sujeito do saber ele 

estabelece uma valoração das percepções alheias da peregrinação pela estrada no sertão de 

Canindé. No entanto, ao fazer suas avaliações e interpretações, como se as tivesse vivido ele 

mesmo, deixa transparecer suas outras faces ocultas: a do sujeito sensível-passional, cuja 

afetividade transborda na experiência vivida; mas que, para tanto, precisa da ação de andar a 

pé, molhar os pés no riacho, ou seja, assumir-se como um sujeito do fazer. 

Segundo José Roberto do Carmo Junior (2009), os parâmetros do “andamento, 

dinâmica e timbre seriam os correlatos musicais das categorias dêiticas, o que nos permite 

compreender as diferenças que essas categorias apresentam com relação às categorias da 

altura, duração e intensidade, que poderiam ser denominadas de categorias da instância do 

enunciado.” As categorias dêiticas são aquelas que instalam um eu/aqui/agora, que marcam 

todo discurso. Elas correspondem, assim, às representações de pessoa (actorial), espaço e 

tempo do enunciado. 

Definitivamente, somos envolvidos por uma atmosfera gerada pela conjunção de 

muitos fatores envolvidos na enunciação da canção. Os intérpretes, no instante da realização 

de sua performance vocal aliada à performance dos músicos, e a outros elementos de ordem 

técnica ou tecnológica, como o uso de determinados aparelhos como microfones específicos, 

amplificadores, exploração da ressonância acústica do ambiente e a produção de ambiências 

(incluindo as gravações em estúdio ou ao vivo), os intérpretes fazem passar da virtualidade à 

atualidade, os valores inscritos pelos compositores nas peças. Cada execução, isto é, 

enunciação que se produz ou se reproduz, não pode ser igual, ao menos não em sua totalidade. 

As canções populares midiatizadas podem ser reproduzidas pelos aparelhos tecnológicos 
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disponíveis aos usuários e em vários formatos de áudio (MP3, WMA, OGG, AAC, LAC, 

APE). Contudo, suas condições de reprodução variam. Resta apenas a memória expansiva dos 

usos, que se potencializam no imaginário social coletivo, ou individual. A memória tem um 

papel importante, porque, em parte, nos dá a sensação de que alguma coisa do que ouvimos já 

tínhamos ouvido antes; e em parte porque o dispositivo afetivo dos fluxos rítmicos imanentes 

a canções, e que nelas tomam forma, têm a propriedade de nos inscrever o corpo no espaço de 

sua fruição, põe-nos em afinação com uma atmosfera, um clima que, ao envolver e tocar 

nosso corpo, modula nossa afetividade e nos convida a vivenciar sua(s) ambiência(s) em 

forma de oscilações tensivas e fóricas. 

O intérprete presentifica a enunciação, sua eficácia de atualização de conteúdos 

virtualizados está diretamente relacionada à emissão vocal da melodia: à dicção que assume. 

As inflexões das curvas entoativas, ascendências e descendências das frases melódicas 

entoadas pela voz, maior ou menor prolongamento das durações de certas notas distendendo, 

evidentemente, o corpo do cantor/intérprete, a cor dos timbres das vozes e os jogos que se 

estabelecem entre eles, harmonicamente, tudo isso participa da esfera enunciativa e da 

presentificação enunciativa. O corpo humano se deixa penetrar pelos efeitos resultantes da 

ordenação sintagmática desses componentes transmitidos em ondas sonoras. 

Vilém Flusser (1998, p. 137) afirma que “o brasileiro vive o ritmo sacral do corpo e 

dos sentidos do corpo, e vive a beleza do corpo e dos sentidos ritualizada, portanto 

sacralizada. A sua vida é constante hierofanização do imanente.” Como efeitos construídos a 

partir da figuratividade no texto, como afirmamos anteriormente, essa espécie de sacralização 

do corpo, transpondo o profano para a ambiência do sagrado, e vice-versa, vai culminar 

naquilo que pelas interpretações pode se dar a perceber na interação ouvinte-canção, a saber, a 

pontualidade de uma presença como “pura relação”, isto é, na impossibilidade de divisão 

entre matéria e espírito, sujeito e objeto (sincretizados, semioticamente, no conceito de 

corpo), na efemeridade do prazer estético. 

A sensorialidade das percepções, tratadas nas malhas do texto, convida o ouvinte a 

experimentá-las. O volume e a densidade dos sons dos instrumentos de cordas (violão de doze 

cordas, charango caipira, viola) dão a sensação de preenchimento dos espaços percorridos no 

fluxo da marcha, dos (com)passos que os ataques consonantais, reiterados nos versos “Ai, ai, 

que bom / Que bom, que bom que é” e disseminados ao longo da letra, infundem. Tem-se, aí, 

uma dimensão plástica dos gestos nos deslocamentos dos sujeitos, expressos em termos de 

sucessão e transformação dos estados. 
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2.5.1 Afetividade e ativação da memória 

 

 

Na interação entre o ouvinte e o discurso da canção, podemos pensar na relação da 

afetividade com a ativação da memória. A despeito das imagens expressas por temas e 

figuras, no nível do discurso da letra da canção, as canções, as músicas de maneira geral, têm 

a propriedade de tocar nossas lembranças, nossas memórias afetivas. Dessa sorte, ao 

refletirmos sobre o papel do ouvinte como coautor no ato de leitura auditiva, persiste o papel 

do imaginário – de um imaginário individual, particular de cada ouvinte, e um imaginário 

social coletivo, instalado no corpo sociocultural como memória dos usos, ou seja, 

potencialidades, por meio de práxis enunciativas. Propomos uma leitura da canção “O menino 

da porteira”, de Teddy Vieira e Luizinho, para pensar modos de afecção do sujeito por 

dispositivos rítmicos. 

 

 

O Menino da Porteira 

 

Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino 

De longe eu avistava a figura de um menino 

Que corria abrir a porteira e depois vinha me pedindo 

"Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo" 

 

Quando a boiada passava e a poeira ia baixando 

Eu jogava uma moeda e ele saía pulando: 

"Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando" 

Pra aquele sertão afora meu berrante ia tocando 

 

Nos caminhos desta vida muitos espinhos eu encontrei 

Mas nenhum calou mais fundo do que isso que eu passei 

Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei 

Vendo a porteira fechada, o menino não avistei 

 

Apeei do meu cavalo e no ranchinho à beira chão 

Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão 

"Veio Boiadeiro tarde, veja a cruz no estradão 

Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração" 

 

Lá pras bandas de Ouro Fino levando gado selvagem 

Quando passo na porteira até vejo a sua imagem 

O seu rangido tão triste mais parece uma mensagem 

Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem 

 

A cruzinha no estradão do pensamento não sai 

Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais 

Nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás 

Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais 
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A primeira voz na canção é a do Renato Teixeira. Explorando notas mais altas, a 

interpretação em primeira pessoa vai contando a trajetória de um acontecimento na vida do 

ator boiadeiro. As notas das frases melódicas se sucedem gradativamente em graus conjuntos, 

oscilando entre descendências e ascendências, sem passagens bruscas de um registro a outro 

no campo da tessitura. Estas configurações têm como produto final os efeitos de 

previsibilidade e memória. Dessa sorte, o narrador do texto – simulacro do enunciador – tem o 

controle de seu fazer. 

Vejamos a representação no diagrama abaixo dos dois primeiros versos: 

 

 

Fig. 2 – Diagrama da melodia dos versos um e dois. 

 

 

Observa-se que as notas são entoadas na parte superior (região médio-aguda). A 

melodia não apresenta uma variação na primeira metade do primeiro verso, depois é que 

atinge a nota mais aguda, descendo até a região média, para novamente subir e recomeçar do 

mesmo lugar: 

                                                      trada           

                                                                 

                                               la es                                                                             re de um        

Toda vez que eu vi    java pe                  de Ouro                                                                   menino 

 

                                a                                           Fino                                        gura  

 

                                                                                                                           fi 

                                                                                      De longe eu a     tava a  

 

                                                                                                             vis 
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Fig. 3 – Diagrama da melodia dos versos três e quatro.  

 

 

Pouca variação na geometria do desenho melódico: até o termino do terceiro verso 

“Que corria abrir a porteira e depois vinha me pedindo”, permanece igual, a partir disso, ela 

entra numa descendência asseverativa com tonemas descendentes terminativos. Assim se 

encerra a primeira parte (estrofe). Podemos concluir que, até aí, tudo está no controle do 

narrador/ator, dentro de sua previsibilidade, reconhecemos o momento de exaltação da relação 

estabelecida com o outro ator, o menino, em estado euforizante. 

As características da dicção denominada tematização se confirmam na normalidade da 

relação entre os atores, narrada na letra, como um relato pessoal. O boiadeiro tinha o auxílio 

do menino que, logo que o via, abria a porteira para o boiadeiro passar e depois era 

recompensado pelo feito, ou pela moda que recebia, ou pelo som do berrante que lhe era 

aprazível, ao passo em que abençoava o boiadeiro. Seja qual for o ponto de vista assumido, 

neste caso, do boiadeiro ou do menino, o instante é de conjunção de expectativas. 

No desenho melódico da entoação dos versos da segunda estrofe, percebe-se que há 

um tensionamento dos dois primeiros versos, como mostraremos na Fig. 4; nos seus dois 

versos finais, o desenho da melodia (fig. 5) é idêntico ao dos versos finais da primeira estrofe 

(Fig.3). O momento de maior entusiasmo o menino coaduna com o instante exato de maior 

direcionamento ascendente da escala que modula assim os afetos num ganho de intensidade e 

esforço do corpo de quem canta, para  que sustente a duração da sílaba “í” do hiato, na 

palavra “saía”. Os sintomas de uma modulação dos afetos começam a aparecer. Com os 

últimos dois diagramas a seguir representamos a linha melódica da canção. 

                                                      vinha           

                                                                 

                                               pois                                                                               

Que corria abria a      teira  de                me pe                                                                    

 

                               por                                      dindo                                            

 

                                                                                                                            

                                                                                   Toque berrante seu mo  

 

                                                                                                                                             eu 

 

                                                                                                                         Co que é pra    ficar 

 

                                                                                                                                                         ou 

                                                                                                                                                               vindo 
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Fig. 4 - Diagrama da melodia dos versos quinto e sexto. 

 

 

Fig. 5 – Diagrama da melodia dos versos três e quatro. 

 

 

O poder de atualização da enunciação traz o passado para o presente. Transmitindo, 

pela performance,  as impressões enunciativas dos elementos emotivos, afetivos, sensoriais, já 

manifestos na composição (melodia e letra), cada nova interpretação pode suscitar  no ouvinte 

um envolvimento afetivo, produzir afecção do seu corpo, quanto maior for a sua sensibilidade 

maior será o grau de intensidade de suas percepções. Deixar penetrar-se pelo som 

instrumentos e da voz, que manifesta os recobrimentos temáticos e figurativos no texto verbal 

que sempre conta algo, que a seu turno se vincula a uma narratividade, cujas nuances a 

materialidade da canção antecipa. Ou melhor, antes mesmo de a letra se tornar inteligível ao 

ouvinte, sensações são produzidas pela reverberação das ondas sonoras em seu corpo. Há um 
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cruzamento de dados transmitidos pela componente musical da canção e pela letra. Portanto, a 

correlação entre as formas que são geradas nas duas faces da canção produzem uma presença, 

e fazem sentido para o ouvinte.  

Um ritmo se produz também pelo modo como o objeto se apresenta a nós. O som do 

berrante na introdução da canção, nesta versão analisada, já de início, evoca as figuras do 

boiadeiro e do gado.  No trecho em que são entoados os versos “Apeei do meu cavalo e no 

ranchinho à beira chão / Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão”, uma tensão se 

instaura menos por uma variação na linha melódica do que por uma combinação de fatores 

nos arranjos da canção, como a diminuição dos ataques dos instrumentos de percussão, o 

trinado no violão de Chico Teixeira, o soar dos pratos da bateria e um moderado rufar dos 

tambores, criam uma atmosfera de suspense que introduz a surpresa do boiadeiro ao se 

deparar com a porteira fechada, e mais tarde ter a confirmação de que o menino falecera. Isso 

proporciona outra modulação afetiva, cria uma expectativa de que algo inusitado está por vir: 

eis a espera. Aí está o engajamento do ouvinte no ritmo e na imagem que a canção gera. 

Presente no imaginário coletivo, no cenário das canções populares no Brasil, esta 

canção já teve inúmeras regravações por diferentes artistas, virou tema de filme com direito a 

duas produções, significativamente distintas e em épocas igualmente distintas. Os 

preenchimentos operados pelas figuras, por exemplo, boiada, cavalo, porteira, poeira, 

estradão, criam certa referencialidade, um cenário cujos traços podem ativar uma memória de 

infância passada em uma região do interior, pode despertar experiências esquecidas, 

circunstâncias de jogos de criança, uma cantiga que se entoava em situações das mais 

diversas. A remissão a um instante no passado, presentificando-o por meio de uma memória 

afetiva, trazendo para junto de mim uma presença que se produz e que se intensifica, mas que 

não posso determinar. Porque o imaginário emerge dum certo reconhecimento de 

virtualidades, no jogo da ficção, e igualmente opera aberturas, potencializa novas projeções 

dessas virtualidades. 
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2.6 A dinâmica das dicções 

 

 

Romaria 

 

É de sonho e de pó, o destino de um só  

Feito eu perdido em pensamentos 

Sobre o meu cavalo 

É de laço e de nó, de gibeira o jiló, 

Dessa vida cumprida a sol 

Sou caipira, Pirapora Nossa 

Senhora de Aparecida 

Ilumina a mina escura e funda 

O trem da minha vida  

O meu pai foi peão, minha mãe solidão 

Meus irmãos perderam-se na vida 

Em busca de aventuras 

Descasei, joguei, investi, desisti 

Se há sorte eu não sei, nunca vi 

Me disseram porém que eu viesse aqui 

Pra pedir de romaria e prece 

Paz nos desaventos 

Como eu não sei rezar, só queria mostrar 

Meu olhar, meu olhar, meu olhar 

 

 

2.6.1 Sob o ponto de vista da tematização 
 

 

A canção pode ser desdobrada em duas partes: a primeira corresponde às estrofes; e a 

segunda ao refrão. A tematização em Romaria ocorre no plano melódico pela reiteração de 

motivos e figuras que conservam certa identidade do perfil melódico ainda concentrado, isto 

é, sem grandes saltos intervalares, a valorização de consoantes oclusivas bilabiais, dentais ou 

alveolares, surdas e sonoras [p], [b], [d], [t] contém de certa forma uma maior duração das 

vogais. O pulso contínuo mostra o andamento moderado da canção, a atuação dos tempos 

rítmico e mnésico sobre o cronológico assegurando a regularidade, contendo uma expansão da 

tendência passional. Podemos observar no primeiro verso da primeira estrofe uma marcação 

do ritmo com muita precisão em duas sílabas fracas e uma forte: É de sonho e de pó, o destino 

de um só. No segundo, há uma alteração nesse metro e um pequeno salto. Pensamos tratar-se 

de uma quebra proposital no plano de expressão para coincidir com o traço semântico do 

termo perdido no plano de conteúdo: Feito eu perdido em pensamentos. No terceiro Sobre o 

meu cavalo, em uma frequência baixa, o ritmo pouco mais acelerado pela diminuição do 
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intervalo entre as sílabas fortes e fracas, que agora consiste em forte/fraca/forte/fraca. Esse 

verso funciona esquematicamente como um verso de transição ou de modalização culminando 

com um tonema ascendente, que eleva um pouco a frequência e prepara a chegada do 

próximo verso. Por outro lado, no plano verbal, observam-se nos versos da primeira e da 

segunda estrofe uma descrição e uma contextualização iniciais dos elementos da narrativa e a 

apresentação de traços figurativos (sonho, pó, destino, só, perdido em pensamento, laço, nó 

gibeira, jiló, vida cumprida a sol, peão, aventura, etc.) concretizando temas, por exemplo, 

utopia e atopia da vida errante, solidão e nostalgia e amargor e desventura da vida sertaneja.  

Colocamos no diagrama abaixo o desenho do movimento melódico que abrange o 

trecho do primeiro verso e mostra uma recorrência do motivo melódico, em seguida, há uma 

ruptura provocada na melodia por um pequeno salto intervalar de cinco semitons a partir da 

metade do segundo verso perdido em pensamento, reforçando sutilmente um efeito de sentido 

de disjunção entre sujeito e objeto; mas logo seu percurso entra numa escala descendente – 

com presença da figurativização da asseveração de tonemas descendentes e ritmo pouco mais 

acelerado – para ser novamente estabilizado na horizontalidade em Sobre o meu cavalo, 

conservando a identidade melódica na ordem intensa. 

A curva entoativa desses primeiros versos da primeira estrofe culmina com um tonema 

ascendente, que prepara a chegada dos versos seguintes É de laço e de nó, de gibeira o jiló / 

Dessa vida cumprida a sol, nos quais se preserva o controle rítmico inicial. O diagrama 

abaixo mostra o perfil melódico da primeira estrofe, desdobrada em Fig. 6 e Fig. 7, que vai se 

repetir nas demais estrofes com uma pequena variação. Dividimos as sequências descritas dos 

versos iniciais em três seções para que se possam ver as oscilações de frequência da melodia 

em 6. Em 7, mostramos como os versos finais da estrofe se mantêm no eixo melódico 

horizontal, com uma subjetiva enumeração qualificativa da vida. 
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Primeira estrofe 

 

 

 

Fig. 6 – Diagrama dos versos de Romaria 

 

 

Fig. 7 – Diagrama dos versos de Romaria 
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2.6.2 Os elementos da passionalização 

 

 

Se observarmos os mesmos trechos fazendo saltar à vista os elementos da 

passionalização, concluiremos que há ainda uma certa presença das durações soantes como a 

querer irromper os recortes implosivos das consoantes (que preservam no plano melódico-

harmônico uma sutil contenção da tendência passional e não permitem que ocorra uma 

significativa explosão silábica redundando na desaceleração e no alongamento durativo das 

notas). Não há um sentido de evolução melódica em direção às regiões verticais do campo da 

tessitura, a não ser no segundo verso de cada estrofe, nos quais se manifesta um pequeno salto 

de cinco semitons. 

 A sobreposição das soantes fica mais evidente nos tempos fortes – destacadas em 

negrito no diagrama acima. Além disso, a mudança no andamento é precedida no salto de que 

falamos anteriormente, concomitantemente a uma singela desaceleração, ou melhor, uma 

quebra no andamento propícia para destacar as durações e os acentos inerentes às frequências 

mais elevadas. A atmosfera passional da canção instala-se justamente nestas condições. A 

relação de interdependência entre os dois planos de expressão e de conteúdo da canção é 

notável na inflexão mútua, a exemplo da expansão melódica, como uma mudança de direção, 

à extremidade mais alta do campo da tessitura e, em seguida, da linha melódica descendente 

coincidindo com o valor predicativo negativo de perdido em pensamentos: ambos produzem o 

efeito de sentido de disjunção com os valores positivos. Nos dois versos finais, há maior 

valorização das durações das notas soantes do que nos anteriores, com o fim de deixar-se 

antever a fortuna investida na melodia do refrão para expressar as tensões passionais. 

Abaixo, na Fig. 8 e na Fig. 9 são mostrados os desenhos melódicos do refrão. A Fig. 9 

é a repetição final do refrão, que apresenta uma pequena variação no tonema descendente 

final sobre a palavra vida. Ao contrário do que acontece na Fig. 8, em que a curva melódica 

ascendente de aspecto durativo dá a sensação de continuidade, o tenema descendente possui 

um aspecto terminativo. 
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Fig. 8 – Diagrama dos versos de Romaria 

 

 

Fig. 9 – Diagrama dos versos de Romaria 

 

 

A letra manifesta o percurso de busca do sujeito que quer entrar em conjunção com o 

objeto de valor (vida). Levantamos uma oposição entre o sublime (figurativizado na evocação 

da presença da Senhora de Aparecida; busca da luz: ilumina = ausência de luz, de salvação) e 

o grotesco (mina escura e funda, trem da minha vida = perdição, morte), que demonstra a 

carência do sujeito. A própria construção da identidade desse sujeito, por ele mesmo revelada 
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e reforçada mais tarde, quase que por um reafirmação de si, já infunde a falta, é o que atestam 

os traços semânticos do vocábulo caipira (indivíduo que vive na roça, de modos simples e 

rústicos e pouca instrução, etc.). Os elementos emotivos no texto verbal claramente 

manifestam as marcas expressivas de subjetividade do eu lírico, instalam na canção a 

presença de um sujeito enunciador reflexo, que se expande e expressa solidário as 

experiências e emoções de caráter “universal”, tais como encontrar direção na vida e o sentido 

da vida, entender a própria sina.  Por fim, no refrão entoado numa ambiência religiosa e 

devocional, são exacerbados os elementos que denotam as paixões do sujeito, que estão 

concatenados com a descontinuidade melódica dos ataques das consoantes no verso inicial 

Sou caipira, Pirapora Nossa e da ruptura provocada pelo salto intervalar de quatorze 

semitons na passagem para o início do segundo verso Senhora de Aparecida. 

 

 

2.6.3 A presença da fala no canto (Figurativização enunciativa) 

 

 

A segunda estrofe manifesta, mais fortemente, o caráter figurativo da melodia (esse 

tipo de presença da fala no canto em que se evidencia a instância enunciativa é chamado de 

figurativização; não deve ser confundida com a noção de figurativização / figuratividade 

concernente ao nível superficial das estruturas discursivas no percurso gerativo, que consiste 

no revestimento sensorial [figuras] de noções mais abstratas, [temas]), evocado na repetição 

dos motivos entoativos próprios da fala, acrescidos duma enumeração linguística de fatos e 

ações. Os pronomes possessivos de primeira pessoa marcam a debreagem enunciativa do 

narrador. Há claramente no último verso o eu e o tu participantes da enunciação.  

A distribuição das categorias enunciativas de pessoa, tempo (pretérito perfeito) e 

espaço fazem sobressair a narração. As pessoas (as personagens) apresentadas são 

pertencentes à família do próprio narrador, que expõe suas memórias (note-se aí, no trecho 

referido, a atuação do tempo mnésico sobre o rítmico e o cronológico) e experiências de vida 

na busca de designar-se. Pertencem ao mesmo campo semântico os semas “pai” e “mãe”, são 

elementos de mesma natureza e, como se pode verificar abaixo, os tonemas descendentes 

asseveram a relação contígua de precisão entre “peão” e “solidão”. 
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Fig. 6 – Trecho inicial da segunda estrofe 

 

 

A constatação dessas condições iniciais abre caminho para verificação das situações 

dispostas nas etapas seguintes. A sequência reiterativa dos motivos segue uma ordem linear. 

Ao passo que retoma, por asseveração, faz avançar a narrativa. O sujeito se situa no tempo e 

no espaço em virtude do(s) outro(s), a saber, seus familiares. Não pela proximidade entre as 

personagens, mas por partilharem a cultura, os hábitos, o imaginário, em uma palavra, a sina, 

verificável nos programas narrativos sintetizados do pai, da mãe e dos irmãos. Uma 

explicação plausível é pensarmos na relação dada entre pai-peão, que saía em comitiva para 

levar gados de uma à outra região e, consequentemente, mãe-solidão, que em razão das longas 

jornadas, tinha de suportar a ausência do marido e arcar – solitária – com as consequências 

oriundas desse período de afastamento. Se podemos assinalar a força lírica da canção em seu 

elo com a vida social, constatamos, nessa circunscrição do nicho familiar e na individualidade 

do eu que se apresenta como caipira, a constituição duma sensibilidade e solidariedade que 

ultrapassam o particular em direção ao que é da ordem do coletivo. 

Os valores figurativos da enunciação são mais fortemente marcados na terceira estrofe. 

A sequência melódica inicial apresenta, como já mostramos nas outras estrofes, a reiteração 

de motivos. Mas desta vez incidem sobre esses motivos melódicos os recortes argumentativos 

e injuntivos em Me disseram, porém, que eu viesse aqui / Pra pedir de romaria e prece / Paz 

nos desaventos / Como eu não sei rezar só queria mostrar / Meu olhar, meu olhar, meu olhar, 

que rarefazem a tensividade das ondulações e pulsações (o prolongamento das durações e as 

marcações rítmicas) a favor da instalação da instância enunciativa.  

As categorias enunciativas, os três elementos do domínio discursivo da enunciação 

estão claramente presentes pondo em funcionamento as coordenadas da situação de 
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enunciação nas marcas pronominais de pessoa (me, eu) e verbos de ação (disseram, viesse, 

pedir, mostrar), marcas de tempo (os verbos predominantemente no pretérito, modos 

indicativo, subjuntivo e infinitivo pessoal) e espaço (advérbio aqui). O conteúdo linguístico 

ganha maior relevância, portanto, em detrimento da elaboração da matéria sonora (substância 

da expressão) musical, isto é, há uma tendência mais acentuada à transposição da expressão 

sonora/fônica em abstração do conteúdo. 

 

 

Fig.11 – Diagrama dos versos de Romaria 

 

 

Fig.12 – Diagrama dos versos de Romaria 
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2.7 A produção de efeitos de sentido e de presença  

 

 

A dicção figurativa sobressalente na última estrofe exacerba a subjetividade. Com 

marcas de enunciação em primeira pessoa, o pronome “eu” e os verbos conjugados em 

primeira pessoa. O som da fala evoca a presença daquele com quem se quer falar, a quem se 

quer mostrar a peregrinação de uma vida cumprida religiosamente apenas no gesto do olhar. 

Essa presença é sobretudo espacial, pois “aponta para todos os tipos de eventos e processos 

nos quais se inicia ou se intensifica o impacto dos objetos ‘presentes’ sobre corpos humanos.” 

(GUMBRECHT, 2010, p.13) Assim esse objeto é substancialmente passível de ser  tocado, 

pois está ali diante do sujeito. O sujeito crê-se diante não apenas de uma imagem, ícone, mas 

sente a presença daquele com quem fala. Este pode ser visto e tocado por ele, noutros termos 

“depreende a corporeidade do outro corpo”, pois que o ícone manifesta diante dos seus olhos 

não só o corpo, mas também a luz desejada. 

Por um lado temos o engajamento do corpo todo de um sujeito estésico na experiência 

em que vai produzindo sentido, a possibilidade de evocação doutros sentidos a partir do 

exercício do olhar, que o apelo da visualidade exige, fomentando a coalescência dos sentidos. 

Mas principalmente o impacto sobre o corpo do “caipira” provocado pelo contato direto com 

o objeto significante e o seu caráter apofântico. Por outro lado temos de considerar no ícone 

(refiro-me à imagem da santa) o seu conteúdo não aparente, a luz que traz consigo, mas de 

que se não pode apoderar. A resolução do sagrado e do místico se dá na ambiência neumática 

que solicita a gestualidade e o empenho do corpo. Ambiência também proporcionada ao 

ouvinte, presentificada. O embargo da voz é sintomático. A fala iniciada não pode prosseguir 

com sua narração (Mythos – narrar, contar, falar em voz alta), não dá sequência ao discurso; 

precisa no silêncio de uma fala interior (Mysterius – falar para dentro, falar em outra direção, 

na direção do interior de si e atingir regiões profundas da psique), achar o instante de 

liberdade realizado no encontro do corpo e da alma, ou do espírito e da matéria. Os tonemas 

descendentes finais do último verso asseveram a rarefação da voz. 

Posto dentro do templo – e já afetado pela ambiência que o desloca do espaço aberto 

do campo, para o interior fechado do templo – em posição de destinatário que cumpre a tarefa 

de chegar ao templo “pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos”; mas que perplexo e 

no limite de sua condição resolve na performance de mostrar o olhar toda uma complexidade 

de fatores vivenciados. Este sujeito esforça-se por condensar no aceno, no gesto, na 

figuratividade do olhar toda sua trajetória de peregrinação. Os valores intensivos (da ordem 
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do sensível) atuam sobre os extensivos (da ordem do inteligível), acentuando a concentração e 

fechamento num ponto (espacial) = aqui, e numa brevidade (temporal) = agora, cujo 

resultado é o acontecimento. No plano linguístico, há condensação na estrutura dos versos 

finais – Como eu não sei rezar, só queria mostrar / Meu olhar, meu olhar, meu olhar – as 

orações reduzidas de infinitivo rezar e mostrar e a substantivação/nominalização do verbo 

(olhar) intensificam o efeito da visualidade, a saber, um delicado e pungente movimento do 

rosto e dos olhos do sujeito (narrador) em busca de conjunção com o rosto e os olhos – por 

que não dizer com todo o corpo e luz e paz – da santa diante dele. Simultaneidade, 

coexistência da orientação dinâmica da verbalização e da orientação estática da 

nominalização: mostrar meu olhar.  

Imaginemos a presença de todo o corpo do sujeito resignado e devoto no templo, 

prostrado sobre seus joelhos, inclinado em reverência e humildade de sua condição de um 

infortúnio, reles mortal, na constituição do prólogo de toda sua romaria, até o ponto de maior 

intensidade, o mais elevado grau de todo o processo: o gesto de mostrar o olhar, 

concentrando nele um misto de memória, lembrança, percepção, sensações, sentimentos, 

ideias, satisfação na liberação do recalque (o desejo), todas as peripécias da vida cumprida a 

sol. O embargo da voz que não sabe rezar faz apelar para a ação, única capaz de comunicar, 

“dizer sem palavras”, toda carga passional. Cremos que nesse momento ocorre uma 

exacerbação, garantindo o impacto da tonicidade do encontro – união mística – entre o caipira 

e a santa, isto é, com toda a aura, toda a energia que dela irradia e afeta não acidentalmente o 

sujeito. 

Reconhecidamente, os valores selecionados pelo enunciador do texto são 

predominantemente descontínuos, disfóricos, refletidos nas barreiras e obstáculos 

disseminados nos níveis narrativo e discursivo, a que o sujeito responde com um programa 

conjuntivo (mais evidente na terceira estrofe). No nível narrativo, por exemplo, passando de 

sujeito do ser/sofrer a sujeito do saber fazer, querer ser, o narrador-personagem responde à 

afirmação da falta com uma proposta de resolução, culminante na última estrofe: a partir 

duma manipulação bem sucedida, feita por um destinador que lhe dota de competência 

instruindo-lhe “pra pedir de romaria e prece / Paz os desaventos”, logo, crê e sabe que alguém 

pode ajudá-lo e é levado a querer ser, a saber e pode fazer. 

Essa ação necessária é, sobretudo, uma que se apoia em relações de confiança 

estabelecidas no contrato fiduciário, como resultado de um crer, se não também na esperança: 

chega-se à relação contratual fiduciária, de crença na (re)união, na religião, busca de 

permanência do vínculo com o objeto de valor; se não é fruto de uma crença na divindade ao 
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menos há uma crença sustentada pelo imaginário na religiosidade, no mítico, na possibilidade 

de realização do desejo duma junção plena. A ação de mostrar o olhar nos remete à imagem, 

a substituição da palavra e do som pelo aceno, gesto-imagético e, nessa “tela do parecer”, o 

sujeito pretende mostrar-se verdadeiro, isto é, ser e parecer, porquanto disso depende o 

estabelecimento do contrato fiduciário, o acolhimento de seu apelo e o merecimento da graça, 

do favor solicitado.  

Embora haja um projeto geral de uma persuasão passional nesta canção, a oscilação 

entre prevalências das dicções tematização, passionalização e figurativização faz saltar ao 

nosso entendimento as etapas constitutivas da canção e suas nuances. Ora, é preciso pensar 

em Romaria ressaltando sua narrativa também marcada na modalização de camadas de efeitos 

de sentido e de presença provocada pela coexistência das dicções, o que no mínimo confere a 

tensão instalada na duração entre elas, bem como momentos de conjunção e disjunção entre 

sujeito e objeto. A narratividade, desse ponto de vista, não se dá apenas nas transformações 

modais do sujeito (no papel de actante narrativo) descritos pela letra; o Projeto Entoativo, que 

diz respeito à fortuna investida na melodia, já imprime tal conteúdo. 

A sinestesia provocada pelos badalos do sino permite ouvir e vislumbrar todo o 

cenário descrito na letra, nos versos finais da última vez em que o refrão é repetido. Como se 

fosse uma sobreposição plástica de camadas matéricas, ou seja, como se a melodia, os 

arranjos, e a intervenção do badalo já constituíssem um pano de fundo ao qual se sobrepõem 

as figuras e temas do discurso. Apenas nesse trecho final da canção soa o sino.  

As vicissitudes na trajetória do narrador concluem-se no interior do templo onde vê e é 

visto, contempla e é contemplado, toca e é tocado, na ambiência silenciosa do território da 

imagem, cuja referência é o ícone da Nossa Senhora de Aparecida. 

Ainda como um discurso promissivo que ultrapassa, excede a lógica cartesiana do 

sentido, a canção também “pode parasitar (contaminar) qualquer ato de decifração do leitor” 

(CARVALHO, 2002, p. 32). A interpretação, no entanto, é parte constituinte da relação de 

leitores/ouvintes/espectadores com os textos de uma dada cultura. Portanto, nas reflexões 

deste capítulo, explorando as noções semióticas de figuratividade, tematização e 

narratividade, procuramos traçar menos as taxonomias ou racionalização dos afetos 

(produção de efeitos de presença e de sentido) que emanam da interação com o texto, do que 

sua contingência fundamentada “na alteração da ilusão perceptiva do sujeito-leitor” 

(CARVALHO, 2002, p. 35), que funda o parecer do sentido na singularidade, na diferença 

daquilo que se repete e já é um outro. 
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3 O corpo da voz, o corpo da canção: plano da expressão, visualidade, plasticidade, 

poesia e performance  

 

 

Ser ambivalente, a palavra poética é plenamente o que é 

– ritmo, cor, significado – e, ainda assim, é outra coisa: 

imagem. A poesia converte a pedra, a cor, a palavra e o 

som em imagens. E essa segunda característica, o fato 

de serem imagens, e o estranho poder de suscitarem no 

ouvinte ou no espectador constelações de imagens, 

transforma em poemas todas as obras de arte. 

 

Otávio Paz 

 

 

3.1 Ô-ô Pelo sim pelo não 

 

 

Se muitas vezes, alhures, se questiona uma metodologia da análise pela análise, isto é, 

de um procedimento analítico que se escusa do contexto extralinguístico de produção de um 

produto cultural, e se reclama uma articulação dos elementos da esfera cultural da qual tal 

produto participa, o lugar (teórico) de onde falamos nos reserva uma visão de dentro para 

fora.  

A princípio, os estudos sobre canções (ou músicas) caipiras, em sua maioria, sempre 

se pautaram na ideia de que, para se apreender os produtos culturais do universo folclórico 

caipira, seria preciso aproximar o instante da recepção do instante da produção de um dado 

artefato da cultura. Apenas assim, atrelados ao contexto de sua produção os objetos podem ser 

pensados e fruídos. Na esteira do pensamento de Antonio Candido de que é preciso recorrer 

sociologia para estudar a cultura caipira, que, segundo o teórico, teria como predominante 

uma função social porque ainda não alcançara autonomia estética que lhe conferisse caráter 

universal, outros teóricos deixaram de perceber, em maior ou menor grau, a riqueza estética 

dos artefatos desta cultura, atribuindo-lhes uma caracterização “artística” que se resume às 

relações de sociabilidade. Em busca da beleza estética, orientados por uma visão metafísica da 

“Ciência do Belo”, isolaram o “Belo das coisas belas” (VALÉRY, 2002, p. 23). 

A tese de produção de ambiências e efeitos de presença nas canções como “uma 

componente texto-imanente”, reforça nossa perspectiva teórica, visto que não precisamos 

estar lá no espaço e no tempo específico – num tempo passado – para experimentarmos uma 

atmosfera, uma ambiência: a enunciação (modo de dizer) tem grande participação na 
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(re)constituição de uma atmosfera, posto que ela pode recuperar, na singularidade de cada ato 

enunciativo, na duração (BERGSON, 1999), um ritmo, uma imagem (PAZ, 1982) que, agindo 

sobre nossos corpos,  nos comunica uma “objetividade do passado-feito-presente” 

(GUMBRECHT, 2014, p. 24): eis o contraponto do argumento de Waldenyr Caldas (1999) 

sobre a impossibilidade de  um ouvinte reviver uma situação real de mutirão, por exemplo. A 

objetividade, com efeito, implica reflexões sobre a dimensão material dos discursos.  É 

preciso articular elementos da materialidade das canções para encontrar qualidades plásticas e 

estabelecer que plasticidade é esta, como se passa do auditivo ao visual, ou como se percebe 

tudo isso junto, como queria a fenomenologia. Isso reforça nosso empenho de ver a presença 

de uma experiência estética, a aparição de atmosferas e ambiências emergirem do próprio 

texto. 

Vimos afirmando o potencial das canções caipiras de tornar presente atmosferas, 

ambiências que conotam formas de vida do homem do campo. Agora, nos voltaremos a 

investigar os dispositivos da Stimmungen instalados no plano de expressão da canção, sem a 

pretensão de prescrever um caminho de decodificação daquilo que não se deixa fixar, que é 

possível, mas nem por isso provável: pode vir a ser ou não. Muito menos tentar atingir 

verdades e certezas das ambiências e atmosferas como fins últimos do texto. Nossa intenção é 

observar em que medida a estrutura, a forma, as relações sensíveis da matéria podem 

configurar uma presença, extrapolando as convenções da res cogitans, e subsistir num 

instante de beleza e gozo, na pontualidade de uma sensação e aí alçar o estatuto de 

acontecimento, envolvendo-nos na sensação de plenitude do corpo.  

O termo corpo aqui ganha a amplitude da noção de corpo em semiótica, que abarca 

tanto os estados de coisas como os estados de alma: mundo [as coisas do mundo] e sujeito, 

respectivamente. Para dar conta dos afetos e seu impacto sobre o sujeito, o ritmo das 

oscilações entre intensidade (estados de alma) e extensidade (estados de coisa), a semiótica 

tensiva vai instalar a tensividade como o ponto de intersecção dessas duas grandezas. 

Zilberberg (2011) desenvolve uma morfologia e uma sintaxe, com o intuito de quantificar os 

afetos. De Aristóteles a Deleuze, passando por Descartes, Bacon, Kant, Valéry, Merleau-

Ponty, Cassirer... Conceitos e terminologias aproveitados no bojo da semiótica garantiram um 

avanço teórico-metodológico para dar conta de novas demandas como a incorporação do 

sensível na teoria semiótica.  

Essa demanda levou a uma reformulação principal de níveis mais profundos e 

abstratos, pré-narrativos e pré-modais. Duas importantes noções assumidas pela semiótica: a) 

a noção de corpo que decorre dos estudos das paixões, e passa a ganhar relevância a partir da 
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obra “Semiótica das Paixões”, de Greimas, A. J. e Fontanille, J. (1993); como consequência 

desta, b) a noção de tempo. A primeira engloba as noções de perceber e sentir, está 

relacionada ao modo de adesão do sujeito ao objeto e vice-versa, de maneira a eliminar a 

distância entre os principais actantes. Abarca tanto os estados de coisas (objeto) como os 

estados de alma (sujeito). Dito doutro modo, o conceito de corpo em semiótica sincretiza os 

actantes principais (sujeito e objeto), suspendendo, aliás, a oposição entre eles, neutraliza suas 

funções sintáxicas, visto que estariam, num nível pré-cognitivo, “ainda despidos de traços 

categoriais e mesmo de definições funcionais, como se esses elementos ainda oscilassem, 

nessa fase, entre indeterminação dos papéis – espécie de fusão num todo unitário – e a 

possibilidade de cisão e formação categorial das funções” (TATIT, 2010, p. 39-40). A noção 

de tempo vai fomentar o desenvolvimento de parâmetros de uma tensividade fórica, e de sua 

articulação em categorias que deem conta das “flutuações tensivas” – tensividade –, que 

permitem observar as oscilações entre continuidades e descontinuidades de um fluxo temporal 

– foria, que, a seu turno, pressupõe um fluxo temporal contínuo entre sujeito e objeto, uma 

continuidade que só se romperia após uma primeira parada. Renova-se “a compreensão do 

sentido não apenas como descontinuidade mas também como instabilidade, continuidade e 

fluxo. A semiótica junta o mundo sensível ao inteligível, na eterna busca pela completude da 

análise e do modelo.”( TEIXEIRA, 2010, p. 223-248) 

Tensividade, portanto, é um lugar teórico em que a intensidade – os estados de alma, o 

sensível – e a extensidade – os estados de coisas, o inteligível – unem-se uma à outra. A 

intensidade é articulada em subdimensões chamadas andamento e tonicidade e rege a 

extensidade, articulada nas subdimensões denominadas temporalidade e espacialidade. Os 

estados de coisas – o inteligível – estão na dependência dos estados de alma – o sensível. 

No instante em que a performance de uma canção se materializa – isto é um exemplo 

hipotético de relação inversa –, na ordem intensa, sob os regimes do andamento (acelerado) e 

da tonicidade (aumentada) e adquire o valor de impacto, promove uma  sensação da ordem do 

impacto (o golpe, o assalto) sobre o corpo do ouvinte (ou ouvinte-espectador), que é 

surpreendido pelo ímpeto com que ela se precipita diante dele,  deslocando-o para um lugar 

fora de si: eis a síntese do conceito de acontecimento.  Até que esse ímpeto inicial se vai 

atenuando e prolongando na extensidade (no espaço-tempo), entrando na ordem da memória 

(expansiva dos usos), na passagem da realização à potencialização. 

Gostaríamos ainda de aproveitar dois conceitos como os define e aplica Gumbrecht 

(2010, 2012, 2014). Comecemos pela noção importante de Stimmung. O conceito de 

Stimmung a que nos referimos é desenvolvido na obra de Hans Ulrich Gumbrecht (2014) 
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“Atmosfera, ambiência, Stimmung: sobre um potencial oculto da literatura”. Citamos o 

primeiro parágrafo da página 12:  

 

 

Para podermos ter consciência e perceber o valor dos diferentes sentidos e 

das nuances de sentido invocados pelo Stimmung, será útil pensar nos 

conjuntos de palavras que serve para traduzir o termo em algumas línguas. 

Em inglês existem mood e climate. Mood refere-se a uma sensação interior, 

um estado de espírito tão privado que não pode sequer ser circunscrito com 

grande precisão. Climate diz respeito a alguma coisa objetiva que está em 

volta das pessoas e sobre elas exerce uma influência física. Só em alemão a 

palavra se reúne, a Stimme e a stimmen. A primeira significa ‘voz’; a 

segunda, ‘afinar um instrumento musical’. Tal como é sugerido pelo afinar de 

um instrumento musical, os estados de espírito e as atmosferas específicas 

são experimentados num continuum, como as escalas de música. 

Apresentam-se a nós como nuances que desafiam nosso poder de 

discernimento e de descrição, bem como o poder da linguagem para as 

captar. 

 

 

Em um dos ensaios desta obra, “liberdade na voz de Janis Joplin”, analisa as 

modulações da voz de Joplin numa performance de Me and Bobby Mcgee e os ambientes, 

atmosferas, estados de alma que a voz conclama e assegura num páthos  capaz de atingir 

qualquer ouvinte, falante ou não do inglês. A despeito da expressividade das enunciações no 

texto verbal da canção acentuada pela melodia, ressalta que mais do que entender 

propriamente as palavras, alcançar seus significados, importa a performance vocal pela qual 

as palavras soam como se fossem palavras de encantamento (presentes em certos rituais) que, 

retiradas de sua existência banal e destituídas de suas funções utilitárias e de qualquer 

compromisso com a significação – ou com o sentido –, ganham nova forma e substância, 

sendo por isso capazes de tornar justamente presente no espaço-tempo algo distante e ao 

mesmo tempo afetar o corpo do ouvinte. Quer dizer, importa muito menos o que as palavras 

significam do aquilo que elas sejam capazes de fazer sentir, ou fazer ser. 

Parece-nos razoável revisitar os modos de presença com ênfase nos aspectos espaciais 

do processo de presentificação que demanda a pertinência da materialidade da canção, nesse 

âmbito de cruzamento da música, performance e voz. Gumbrecht toma de Hjelmslev as 

noções de forma (da expressão e do conteúdo) e substância (da expressão e do conteúdo) para 

tratar suas indagações quanto a materialidades. Seu conceito de “produção de presença” está 

próximo da fenomenologia de Merleau-Ponty, da experiência direta do corpo com o mundo e 

no mundo, tocando objetos que se lhe apresentem à sua frente (espacialmente) e sendo tocado, 

impactado, por estes. Para além dos sentidos inteligíveis, é uma outra proposta para se pensar 
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a afecção dando maior atenção a materialidades e à relação com o espaço. No desvio da 

hermenêutica e da metafísica, mas entendendo que o sentir e o sentido, “cultura de presença” 

e “cultura de sentido”, não se podem desvencilhar plenamente, gerando com isso uma tensão, 

um movimento oscilante entre um e outro, o ganho que o conceito de “produção de presença” 

em Gumbrecht (2010) tem, dentre outros fatores, é o de manifestar outra dimensão de “uma 

relação espacial com o mundo e seus objetos”: maior preocupação com a materialidade e a 

com o espacial – algo presente é, antes de tudo, passível de ser tocado – e, sobretudo, o 

impacto das “coisas do mundo” – os objetos presentes – sobre o corpo, ainda não mediadas 

por uma atribuição de sentido prévio. 

Os novos caminhos na semiótica adotados para lidar com o sensível, com a estesia, 

com a experiência de apreensão das impressões do sentido trouxeram o corpo para o centro da 

teoria. Mas a questão parece ser a da dimensão sensível do sentido e não a dimensão do 

sensível em si, como em Gumbrecht. 

Se por um lado Zilberberg vai tratar de uma sintaxe mais profunda, Landowski (2002; 

2014) vai propor uma revisão do nível narrativo e as formas de interação, instalando a 

dimensão sensível no regime do ajustamento. Mas a presença em Landowski ainda parece ser 

da ordem da cognição. Porque é a partir da apreensão das operações de tradução do mundo 

natural em mundos de linguagens e dos arranjos figurativos arregimentados pelo enunciador, 

manifestos na materialidade significante, que os efeitos de sentido entram em contato com o 

corpo do sujeito (enunciatário) na relação vivenciada com “as coisas do mundo”, com o 

objeto – em sentido amplo. 

Muito mais preocupado com a construção do sentido – vocação mesma da teoria 

semiótica –, o autor de “Presenças do Outro: ensaios de sociossemiótica” se inclina sobre o 

estatuto de um sentido concebido na co-presença dos actantes sujeito e objeto. Isto é, essa 

interação gera sentido em si mesma. Entretanto, tudo isso depende da maneira como um 

sujeito se relaciona, somática e sensorialmente com o objeto, e das oscilações de intensidade 

de sentido (tensividade fórica) que ele mesmo concede ao seu espaço-tempo, isto é, ao seu 

campo de presença.  Se a apreensão é um “ato cognitivo”, não podemos deixar de assinalar a 

existência de um sentido (prévio) que se interpõe nessa co-presença sujeito e objeto. Dessa 

sorte, por meio da atribuição de sentido previamente modulado pelo sujeito, há aqui uma 

mediação subjacente do sentido que só vai se constituir como tal quando da apreensão 

sensível do objeto.  

Em ambos os caminhos traçados, quer por Zilberberg, quer por Landowski – e isso já 

era uma preocupação de Greimas – busca-se solucionar a dicotomia entre pensamento e 
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linguagem, sujeito e objeto, estados de coisa e estados de alma. Se por esse viés a semiótica se 

aproxima da fenomenologia, principalmente de orientação merleau-pontiana, desta se afasta 

ao esquivar-se de seu caráter ontológico. Porém, voltando ao contraponto da relação entre 

presença em Gumbrecht e em Landowski, entendemos que na perspectiva deste há uma 

condição mediata do sensível pelo sentido (e não pelos sentidos por si sós). Os vínculos de 

cada sujeito com o mundo que o rodeia comportam, nessa perspectiva, uma espécie de saber 

prévio que lhes retira, ou pelo menos atenua, a força do impacto das coisas do mundo de sobre 

si.  

 

 

3.2 Sinuosidade das relações 

 

 

As relações entre música e as qualidades plásticas que acionam a percepção visual e 

tátil, além da auditiva, remontam à doutrina da Harmonia das Esferas de Pitágoras, à 

concepção de mimesis aristotélica, a vertentes teórico-musicais desenvolvidas entre os séculos 

XVI e XVIII que se pautaram  pela imitação da natureza – a arte imita a natureza –, ou 

seja, pelo padrão composicional da música descritiva cujos três momentos mais expressivos 

são o Renascimento, o Barroco e o Romantismo. A base mimética de tradição Greco-latina 

atribuía à musica a capacidade de traduzir as relações entre o homem e o cosmo – como 

propunha a Teoria dos Afetos, ou Doutrina das Paixões. 

Um panorama de tais relações pode ser conferido na obra Música: Entre o Audível e o 

Visível. (2008), de Yara Borges Caznok. A autora faz um traçado das discussões e posturas 

estéticas que se sucederam desde o século XVI às propostas atuais como instalações e 

performances (passando pelo madrigal no renascimento, pelo barroco, pelo romantismo, com 

a música instrumental descritiva, pela música programática no século XIX).  

Caznok discorre, na obra citada, a respeito das diferentes concepções da arte da 

música, divididas em “duas correntes estético-filosóficas opostas”: a) a Referencialista – que 

chegaria aos meados do século XVIII como uma “visão de mundo”, segundo a qual a música 

propicia, essencialmente, um conteúdo extramusical, de caráter referencial sobre a base dos 

conceitos de representação, imitação, descrição, simbolismo; b) e a Absolutista – que primava 

por uma música instrumental desvinculada de um propósito descritivo, imitativo, referencial 

de um conteúdo externo à engrenagem puramente sonora, musical, cujo significado deveria 

ser categórico, racional e intelectualmente apreendido. (Do ponto de vista absolutista 
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formalista os procedimentos descritivos ou imitativos empobreciam a qualidade musical por 

não atingir a “essência” ou a “natureza” mesma, limitando-se a uma “aparência”, ou a 

“impressões”.) Por fim, mostra como as novas tecnologias influenciaram os modos de 

produção e recepção das músicas moderna e contemporânea. 

Timbres, notas, durações, pausas, intervalos, frequências, módulos, movimento, 

andamentos, enfim, uma série de elementos musicais já foram postos em correspondência 

com elementos pictóricos, tais como cor, textura, tonalidade, densidade, linha, o ponto; as 

mútuas correspondências entre a música e as artes plásticas provocaram uma interseção 

terminológica que avançou até que se chegasse a certa concepção plástica da música, e 

musical da pintura, sobretudo no contexto da “crise da tonalidade”, no caso da música, e 

“crise da representação” (do figuralismo), no caso da pintura e da literatura. Se de um lado a 

procura do estabelecimento corpóreo da música levou músicos e teóricos a pensarem em 

intensidade e densidade duma textura musical, doutro lado artistas como Kandinsky, 

Mondrian, Klee, por exemplo, foram atraídos pelos aspectos temporais e rítmicos, pela 

improvisação (no caso do jazz), pela abstração, pela ressonância acústica das cores, pelos 

pontos, linhas e formas (CAZNOK, 2008, p.105-112). 

Em resumo, a relação entre música e artes plásticas atravessa as diferentes formas de 

escrita musical e a vinculação e desvinculação da música com o texto verbal, em direção ao 

“discurso dos sons”, passa por elementos, técnicas e procedimentos musicais para 

representar, imitar, simbolizar, ou expressar fenômenos da natureza ou a relação entre o 

cosmo e o homem, por fim, pela busca duma corporeidade musical. 

Do panorama elaborado por Canozk, alguns aspectos são pertinentes para o nosso 

propósito de pensar a dimensão plástica no plano de expressão das canções, ainda que não 

seja nosso objetivo aprofundar as discussões sobre as questões que a autora abordou, nos 

valeremos do que for útil para garantir um melhor esclarecimento de nossos argumentos. 

Nessa perspectiva, pensamos em dois eixos principais de orientação dos nossos 

argumentos neste capítulo, e que de certa maneira perpassam toda a dissertação. Entendemos 

que o interesse pela materialidade significante da canção passa pela observação do conceito 

de plasticidade, em virtude de sua instalação na dimensão figurativa da canção: 

a) Seja por uma relação entre o som e espaço, som e cor, som e meio ambiente, som e 

imagem – tanto dentro dum quadro das representações miméticas, pensando, aqui, na 

figurativização da música descritiva, que gera uma “ilusão referencial”; como numa 

perspectiva da abstração não descritiva, não representativa, de caráter não referencial: 

que pode se configurar como uma espécie de discurso sonoro no qual apenas os sons 



93 

 

importam em si, como se importasse apenas  “a forma pura”, que ganha valor em si 

mesma e instala a abstração de uma evocação da natureza, não em sua superficialidade 

mas em sua essência, no lugar de uma representação direta, reprodução ou imitação da 

natura; 

b) Ou por essa materialidade sonora em si mesma promover, na experiência estética, a 

afetação do corpo, através dos recursos que suscitam a sinestesia, convocam a 

multissensorialidade, criam “ambiências”, “atmosferas”. 

Em todo caso, estarão subjacentes as relações com os procedimentos discursivos de 

concretização no plano do conteúdo, como mostrados no capítulo anterior. Isso significa que 

não prescindimos da relação solidária entre os planos de que se constitui o texto. 

 

 

3.3 O corpo da voz, o corpo da canção 

 

 

A plasticidade no plano da expressão abarca tanto o corpo da canção (a canção como 

uma unidade) como o corpo da voz (que presentifica o intérprete, traz sua marca, seu traço 

personalístico). Analisar como os efeitos de plasticidade na materialidade da canção podem 

ser descritos a partir de parâmetros técnicos e tecnológicos envolve múltiplos fatores, tais 

como técnica vocal, linha melódica, harmonia, arranjos, mecanismos de registro e de 

gravação, que já sugerem a criação de atmosferas específicas, distribuição de canais, 

masterização e mixagem, etc. 

O princípio de pensar o corpo da canção tem como ponto de partida um 

reconhecimento de que materialidade se estende à componente musical (ritmo, harmonia e 

melodia, e todo aparato técnico/tecnológico), mas também aos elementos de melodia e 

prosódia, voz e corpo, atinentes às poéticas da palavra cantada. Já deixamos claro que, para 

nós, correspondem ao plano de expressão da canção, além da melodia instrumental 

(componente musical), os elementos como melodia (entonação, tessitura) e dinâmica 

(duração, ritmo, acento) da fala, bem como a qualidade da voz (timbre, volume), no âmbito 

dos estudos semióticos sobre canções populares (TATIT, 2010, 2012), de estabelecimento de 

um plano de expressão e outro de conteúdo dos textos. Ao voltarmos nossa atenção ao modo 

de dizer (a enunciação), sem nos desviarmos inteiramente do dito, também nos voltaremos 

para o corpo da voz, entendida como mídia e extensão do corpo (ZUMTHOR, 2003), no 

corpo da canção. A partir desses elementos pretendemos fazer avançar a discussão em direção 
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à plasticidade, de maneira que possamos descrever seus modos de manifestação na 

materialidade da canção. 

A voz nessa comunicação ocupa lugar central dada sua relevância para entendermos 

(ou chegarmos à) materialidade, isso é, o aspecto corporal da canção e seus apelos sensoriais. 

Zumthor (2003) assevera que a voz emana de um corpo, corpo que permanece visível e 

palpável enquanto essa voz ainda possa ser ouvida. Nesse sentido, para sermos bastante 

sucintos, entendemos, com este autor, a voz como meio e extensão do corpo. 

O corpo da canção aproxima melodia e prosódia, canto e fala. A melodia (entonação, 

tessitura), a dinâmica (duração, ritmo, acento) da palavra falada, ganha tratos de estabilização 

e ordenação na palavra cantada, quanto à qualidade da voz (frequência, timbre, volume).  

Entretanto, insistimos que falar em um plano de expressão pressupõe que se vá articular com 

um plano de conteúdo; e vice-versa. Essa pressuposição recíproca entre os dois planos faz 

ressaltar o vínculo entre eles, a continuidade que se estabelece na função semiótica.  

Numa outra clave de leitura, lembramos que para Hjelmslev, lá nos Prolegômenos a 

uma teoria da linguagem, “um conteúdo de uma expressão pode ser perfeitamente 

considerado como desprovido de sentido de um ponto de vista qualquer (por exemplo, o da 

lógica normativa ou do fisicalismo) sem com isso deixar de ser um conteúdo” (2003, p. 54). A 

pergunta que se coloca é: importa mais o conteúdo do que o sentido? Ora, que conteúdo é 

esse?: “a forma do conteúdo, que é independente do sentido com o qual se mantém numa 

relação arbitrária e que ela – a forma do conteúdo – transforma em substância do conteúdo” 

(op. cit., p. 57). 

Ao relacionar, no interior de uma performance vocal, elementos como sussurros, 

gritos, suspiros, hesitações, mudanças de tom, modulação da voz, o intérprete (ou o 

compositor, que pode deixar inscrito no projeto enunciativo da canção tais possibilidades) 

muitas vezes pode fazer aparecer “pontos cego”, “espaços vazios”, pontos de indeterminação 

de algo. Na verdade, observamos nisso uma concordância com a proposição de um conteúdo 

desprovido de sentido. Para citar um exemplo, há na tradição do canto de aboio, comum aos 

vaqueiros que estabelecem uma comunicação de chamamento com o gado e que se faz 

presente na cultura brasileira e no cancioneiro caipira, certos gestos vocais dos quais as 

palavras, ao menos em suas qualidades proposicionais, não participam: mas, justamente, 

produzem aberturas para um “Outro”, que talvez não entre na ordem do cogito, na lógica que 

por vezes se quer imprimir a tudo e a qualquer preço. 

A abertura do não-sentido de um gesto vocal, isso é uma hipótese, manifesta uma 

latência, a presença de algo que pode ser sentido mas não determinado. Uma sensação 
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imediata, quem dirá exatamente o que é?! Não somente um sentimento, um desejo; essa 

manifestação de lacunas manifestas na ausência de um sentido prévio – como uma percepção 

pura. Naturalmente, procedemos a uma tentativa de tornar inteligível, na distensão da 

extensidade espaço-temporal, uma sensação nos sobrevém, que surge inesperadamente e nos 

surpreende, adquirindo um valor de acontecimento – compreendido como o resultado da 

incidência do andamento (acelerado) e da tonicidade (forte) sobre a temporalidade e a 

espacialidade. 

Há relações na toada melancólica do aboio, por exemplo, uma transcendência das 

relações numa espécie de simbiose, de contágio entre boiadeiro e gado. O caráter passional 

(remetendo aqui a uma das dicções que já explicamos) desse canto produz uma espécie de 

fluxo de troca afetiva, modulada pela vocalidade pura. Pode ser que nos direcionemos a uma 

produção de presença, que evidentemente não deixa de estar em tensão com o sentido, mas 

está mais atrelada à corporeidade, ou materialidade dos objetos e consequentemente com a 

sensorialidade, à espacialidade, ou seja, à relação espacial entre sujeito/objeto. Contudo, ainda 

outro aspecto tem-se mostrado relevante quanto a esse tipo de canto e sua influência no 

cancioneiro caipira. Note-se no refrão da canção “boiadeiro errante”, de Teddy Vieira: 

 

 

Tocando a boiada, 

Auê-uê-uê-ê boi 

eu vou cortando estrada. 

Uê boi 

Tocando a boiada, 

Auê-uê-uê-ê boi 

eu vou cortando estrada! 

 

 

As palavras parecem transcender uma subjetividade, à maneira dos cânticos 

celebrativos, místicos.  Fernando José Carvalhaes Duarte (2008, p. 137-145) faz uma relação 

entre o aboio, o jogo e o júbilos dos cantos de aleluia do cantochão. Destacamos o fato de em 

geral se atribuir uma dimensão transcendente aos gestos vocais desprovidos de um sentido 

proposicional, colocando-os na esfera do sagrado, espiritual, místico. Outra posição similar a 

esta pode se verificar nas palavras de Felipe Abreu (2001, p. 104-112) que, ao pensar na 

questão da técnica vocal e a relação harmônica em palavra e música, afirma relações entre o 

caráter místico dos cantos de aleluia do cantochão com certos procedimentos em que a 

palavra cantada já não é mais linguagem verbal, é puro som e uma essência catártica: “quanto 

mais ‘primitiva’ a sociedade (...) mais visceralmente essencial e catártico o papel da música”. 
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Fazer soar palavras “para além da dimensão humana”, explorando o “poder de sons 

evocativos que fazem aliança com a natureza a partir de mantras, de repetições melódicas 

e/ou rítmicas, em fim do som puro”, como afirma Abreu, ratifica nossa tese de simbiose entre 

o homem, a natureza, ou cosmos, e a ambiência do sagrado, como veremos mais à frente na 

canção “Um violeiro toca”. 

De fato, ouvir música, canção, é uma ação que requer o envolvimento de todo o corpo, 

não apenas dos nossos ouvidos, pois nossos corpos se envolvem com as vibrações 

musicais/vocais. Daí o conceito de Stimmung como o aponta Gumbrecht, para entendermos os 

efeitos sobre nossos corpos na experiência estética e estésica e o modo como nossos corpos se 

envolvem com essa materialidade que ao mesmo tempo é corpórea e invisível. Flusser afirma 

que ouvir música é uma questão de tomada de posição do corpo, e que o corpo humano é 

permeável a fluxos, as ondas sonoras poem o corpo em vibrações, é uma questão de empatia 

com a mensagem – que não se restringe à letra.  

Teóricos como Ruth Finnegan (2008) afirmam que a eficácia de uma canção naquilo 

que ela comunica não se restringe ao texto verbal.  

 

 

Por vezes, o significado cognitivo, proposicional é de fato forte. Mas há 

também muitos exemplos de poesia (falada ou cantada) em que o significado 

parece fugidio e são a experiência sonora e a beleza musical que nos 

transportam – ou na verdade se pode dizer que são essas que comunicam o 

sentido mais do que, ou tanto quanto, as palavras (eu desconfio de análises 

que propõem que ‘as palavras’ carregam o ‘sentido’ e a música ‘apenas’ 

‘emoção’. Isso certamente acontece com canções em que o significado 

proposicional das palavras pode estar em segundo plano. (FINNEGAN, 2008, 

p. 31)  

 

 

Aqui entra também um elemento importante que é a performance, que engloba não só 

a vocalidade, mas um conjunto de fatores ligados a uma execução musical. Finnegan ainda 

aponta, na continuação da passagem citada acima, que para Simon Frith a comunicação feita 

por cantores de canções não se dá apenas pela linguagem verbal, mas também por elementos 

como:  

 

 

ênfases, suspiros, hesitações, mudanças de tom; letras que envolvem apelos, 

escárnio e comandos assim como declarações, mensagens e histórias (e é por 

isso que intérpretes como os Beatles e Bob Dylan, na Europa dos anos 60, 

teriam enorme relevância para ouvintes que não entendiam uma palavra do 

que eles cantavam). (FRITH, 2004a, p. 203, apud FINNEGAN, 2008, p. 31) 
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Por ora, vamos nos conter ao papel do corpo da voz no corpo da canção. A hipótese da 

produção de presença está vinculada à vocalidade e à eficácia sonora na experiência sensorial 

e corporal. A materialidade da canção agrega música e vocalidade, a voz que entoa o texto 

linguístico. Falar da voz acarreta o reconhecimento, não só de algum conteúdo virtualizado, 

senão também do timbre da voz específico daquele corpo de que ela nos aproxima, tornando-o 

presente aqui/agora, isto é, diante de nós e passível de ser tocado. Para Tatit (2010), é preciso 

um esforço significativo do intérprete, para que este consiga a adesão do ouvinte daquilo que 

está sendo cantado, sinta “que o intérprete de uma canção disse tudo. Mais do que isso, que 

ele disse realmente durante todo o tempo de interpretação. Que ele não era um ator mas o 

sujeito real de todos os sentimentos, eufóricos ou disfóricos, transmitidos por sua emissão 

vocal.” O intérprete presentifica a enunciação, sua eficácia de atualização de conteúdos 

virtualizados está diretamente relacionada à emissão vocal da melodia: a dicção que assume. 

As modulações, impostações da voz, a entonação acrescidos de sons dos instrumentos 

musicais em conjunto compõem o corpo da canção. Essa materialização ou aspectos formais 

relacionados ao plano de conteúdo podem nos apontar uma dimensão plástica da canção, quer 

por procedimentos de recobrimentos temático-figurativos no nível discursivo conjugados com 

procedimentos descritivos referenciais musicais, como a reprodução/simulação de canto de 

pássaros, águas correntes – de rios, chuva –; quer por uma abstração em profundidade, em que 

as formas emergem de uma energia e um ritmo progressivos. 

No caso das canções é, sobretudo, a impostação e a modulação da voz que expressa a 

poesia. Os estados de alma expressos na modulação da voz de Sergio Reis na interpretação de 

“Amora”, que transmitem a sensação de transformações de estados de alma. Na interpretação 

de “Tristeza do jeca”, a voz proeminente é a da Paula Fernandes, ao fundo se percebe o timbre 

de Sergio Reis e ao longe – e vejam aqui uma metáfora espacial – a voz mais grave de Renato 

Teixeira. As oscilações melódicas ficam claramente a encargo da voz da Paula Fernandes, por 

meio de contornos melódicos ascendentes, as pequenas ascendências e descendências que vão 

e vêm, as junções das sílabas finais de palavras terminadas em vogal com as que são iniciadas 

por vogal, bem como prolongamento de vogais, intensificando passagens de maior 

afetividade, tudo isso gerando um efeito de busca pela continuidade do vínculo do sujeito com 

o objeto de valor e assegurando  o tom melancólico-passional. 

Algo, sobretudo, se transmite por meio de efeitos de sensações reverberadas sobre o 

corpo do ouvinte no momento da fruição. Na canção “Não me arrependo”, de Caetano 
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Veloso, muita coisa disso pode ser verificada. O vocalise, trecho de entoação de várias notas 

sobre a base de uma vogal, no final da entoação da letra, dá a sensação de continuar 

comunicando algo que as palavras não teriam condição de comunicar. Sem esse gesto vocal 

integrado à pequena peça do compositor, a eficácia da canção, certamente, não seria a mesma: 

 

 

Não me arrependo 

 

Eu não me arrependo de você 

Cê não me devia maldizer assim 

Vi você crescer 

Fiz você crescer 

Vi cê me fazer crescer também 

Prá além de mim... 

 

Não, nada irá neste mundo 

Apagar o desenho que temos aqui 

Nem o maior dos seus erros 

Meus erros, remorsos 

O farão sumir.. 

 

Vejo essas novas pessoas 

Que nós engendramos em nós 

E de nós 

Nada, nem que a gente morra 

Desmente o que agora 

Chega à minha voz 

Nada, nem que a gente morra 

Desmente o que agora 

Chega à minha voz... 

 

Êh! Êh! Êh! Êh! Êh! Êh! 

Êh! Êh! Êh! Êh! Êh! Êh! 

Êh! Êh! Êh! Êh! Êh! Êh! 

Êh! Êh! Êh! Êh! Êh! Êh! 
 

 

3.4 As chaves para uma dimensão da visualidade e da plasticidade na canção 

 

 

De volta a Greimas (2002), achamos uma chave da visualidade, numa passagem em 

que o fundador da semiótica francesa aponta para a visualidade pela percepção sensorial tátil. 

 

  

Palomar não para aí: seu olhar avança – e o avanço é, como se sabe, a forma 

figurativa do desejo – ‘até aflorar a pele estendida’, prolongando assim a 

isotopia da visualidade pela tatilidade. Pois o tato é algo a mais do que a 

estética clássica dispõe-se a nele reconhecer – sua capacidade para explorar o 
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espaço e levar em conta os volumes: o tato se situa entre as ordens sensoriais 

mais profundas, ele exprime proxemicamente a intimidade optimal e 

manifesta, sobre o plano cognitivo, a vontade de conjunção total. A 

visualidade de Calvino, prolongando-se assim, desce delicadamente alguns 

graus em direção ao toque, forma figurativa da conjunção. (GREIMAS, 2002, 

p. 35-36) 
 

 

Retomamos a análise da canção “Amora”, apresentada no primeiro capítulo desta 

dissertação, apenas para ressaltar um tópico que fora mencionado indiretamente. Estamos, a 

partir de agora, já relacionando a forma musical com a forma plástica, pensando um ritmo na 

dimensão sonora e plástica.  Fazemos referência à última estrofe, em que a forma da linha 

melódica apresenta um salto de intervalo de quinta sobre o verso que manifesta o avanço, a 

precipitação do sujeito em direção ao objeto de valor “em direção ao toque”, a saber, “Vou 

pintar a minha boca”. Este verso se segue a uma sequência dos versos da estrofe anterior, na 

qual a linha melódica vocal percorre paulatinamente todo o campo da tessitura melódica desta 

canção partindo da região mais baixa (notas mais graves – e escuras), até a mais alta (notas 

mais agudas, de maior freqüência – e mais brilhantes). Esse preenchimento do campo da 

tessitura expressa um ritmo constituído de uma densidade de vicissitudes, moduladas 

afetivamente nas ascendências e descendências dos contornos melódicos. Curiosamente, neste 

trecho da canção, a “forma figurativa da conjunção” também aponta para a coalescência dos 

sentidos, infundindo a sensação de junção plena. Observem-se os diagramas reproduzidos 

abaixo e que abrangem os versos da penúltima e da última estrofe da letra: 

 

Fig. 1 – Diagrama dos versos da penúltima estrofe da canção Amora 
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Fig. 2 – Diagrama dos versos da última estrofe da canção Amora 

 

 

Agora, vê-se um traçado de alto a baixo, num eixo verticalizante que concentra na 

ordem intensa o quantum afetivo de asseveração da ação, ao mesmo tempo em que prolonga 

na extensidade seus efeitos, corolário da duração. Na escala descendente constituída por graus 

conjuntos, que aos poucos percorrem todo o campo da tessitura, o sabor se prolonga, as 

sensações perduram na extensidade: “o tato se situa entre as ordens sensoriais mais profundas, 

ele exprime proxemicamente a intimidade optimal e manifesta, sobre o plano cognitivo, a 

vontade de conjunção total”. Aqui, o sujeito sai do plano da observação inicial de sua fala, do 

vínculo a distância estabelecido pela visualidade, e se precipita sobre o objeto, elimina 

determinadas etapas que ainda se deveria, em tese, percorrer. O movimento abrupto do salto 

intervalar é o dispositivo da plasticidade na canção. As figuras boca, vermelho e amora 

recobrem o tema do encontro, concretizado no beijo.  Em última instância, o sabor da fruta 

(amora) é um movimento de condensação dos atributos da experiência plena de provar o doce 

da fruta do coração (amor). É um anagrama perfeito: amor a. A plasticidade da ação de ir ao 

encontro de, também se instala na letra. A superação do limite, da interdição “Que você me 

ignora” se dá sem uma gradação de ações encadeadas de conquista, sedução, etc. 

Outra chave que nos parece importante está sintetizada por Ivã Lopes no artigo Entre 

Expressão e Conteúdo: Movimentos de Expansão e Condensação (2003).
 
Baseando-se na tese 

central do O som e o sentido, de Wisnik (1989), Lopes relembra que “as duas grandes 

dimensões tradicionalmente vistas como constitutivas da música (o pulso e o tom, ou, noutras 

Vou pintar a minha bo 
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palavras, o domínio rítmico e o melódico-harmônico), e que se estudam em geral 

separadamente, são, no fundo, uma coisa só.” (p, 68) Em seguida, capta um dispositivo em De 

l’imperfection (GREIMAS, 2002) para “estabelecer pontes entre objetos dotados de diferentes 

substâncias de expressão” (p. 29), citando uma passagem da obra do semioticista lituano: 

“uma hierarquia das sensações se admite, o patamar eidético sendo considerado o mais 

superficial, seguido pelo cromático, e situando-se a luz no nível mais profundo desse gênero 

de percepção estética”. A partir disso, elabora um quadro sintético de comparação entre 

elementos visuais e musicais e distribuição dos níveis, que reproduzimos abaixo: 

 

 

 VISUAL MUSICAL 

Nível superficial forma 

(eidético) 
tom 

(melodia/harmonia) 

Nível intermediário cor 

(cromático) 
pulso 

(ritmo) 

Nível profundo luz frequência 

Fig. 3- Reprodução do quadro de distribuição de substâncias por níveis. 

 

 

Esta segunda chave nos leva a traçar alguns caminhos de análise dos elementos que 

podem contribuir para a dimensão plástica e visual na canção. Tentaremos observar como os 

efeitos de visualidade e de plasticidade podem aparecem numa canção como “Um violeiro 

toca”, que examinaremos adiante. 

 

 

Um violeiro toca 

 

Quando uma estrela cai 

No escurão da noite 

E um violeiro toca suas mágoas 

Então os olhos dos bichos 

Vão ficando iluminados 

Rebrilham neles estrelas 

De um sertão enluarado 

 

Quando um amor termina 

Perdido numa esquina 

E um violeiro toca sua sina 

Então os olhos dos bichos 

Vão ficando entristecidos 

Rebrilham neles lembranças 

Dos amores esquecidos 
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Tudo é sertão, tudo é paixão 

Se um violeiro toca 

A viola e o violeiro 

E o amor se tocam 

 

Quando um amor começa 

Nossa alegria chama 

E um violeiro toca em nossa cama 

Então os olhos dos bichos 

São os olhos de quem ama 

Pois a natureza é isso 

Sem medo, nem dó, nem drama... 

 

 

Não custa relembrar que o diagrama que apresentamos das canções constitui o campo 

da tessitura melódica, abrangendo as regiões mais baixas e mais altas da melodia vocal. A 

seguir mostraremos os diagramas correspondentes à canção “Um violeiro toca”. 

 

 

Fig. 4 - Diagrama da melodia dos versos da primeira estrofe 

 

 

Fig. 5 - Diagrama da melodia dos versos da primeira estrofe 
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Fig. 6- Diagrama da melodia dos versos da segunda estrofe 

 

 

Fig. 7- Diagrama da melodia dos versos da segunda estrofe 

 

 

Fig. 8 - Diagrama da melodia dos versos do refrão 
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Fig. 9 - Diagrama da melodia dos versos terceira e última estrofe 

 

 

Fig. 10 - Diagrama da melodia dos versos terceira e última estrofe 

 

 

3.5 Dispositivos rítmicos das formas 

 

 

A observação dos diagramas acima, do desenho da tessitura melódica, nos dá a 

perceber a integração das componentes da canção, as correspondências entre os planos de 

expressão e de conteúdo, como tentaremos mostrar a seguir. Esquematicamente, o diagrama 

mostra o perfil de uma melodia, que se constrói a partir de desdobramentos de temas 

musicais, com certa recorrência de motivos, tais quais os que abarcam os versos primeiros de 

cada estrofe (Fig. 4, 6, 9), ou os versos intermediários (início das Fig. 5, 7, 10). Há um ritmo 

que se constrói a partir a reiteração das formas, dos temas melódicos, estabelecendo uma 
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geometria da forma entoativa, uma vez que a entoação assim se estabiliza, nas frequências 

marcadas, na sucessão de um antes e um depois. Formas da substância, que se movimentam 

circunscrevendo o dentro e o fora na alternância dos motivos, geram outras formas.  

Sucessivamente, as notas vão formando uma melodia sutilmente desdobrada em 

motivos reiterados na passagem da entoação de uma estrofe para outra, ressaltando que um 

equilíbrio também se dá no plano melódico-entoativo, plano de expressão da canção. Toda a 

linha melódica da canção está contida na escala diatônica maior de Sol maior. Há, portanto, 

um centro tonal, a tônica, que instala e preserva um ponto de referência sonora para o ouvinte. 

No refrão, as oscilações melódicas também partem, inicialmente, do mesmo motivo do início 

das estrofes, da mesma região, e vão se desenvolvendo no campo da tessitura, encerrando-se 

com uma curvatura melódica ascendente (um tonema ascendente) – exclamativo no nosso 

entendimento.  

Não se verificam muitos saltos intervalares quer ascendentes, quer descendentes (o 

maior intervalo, de sete semitons, é logo seguido de uma descendência asseverativa); antes, 

tem-se uma passagem gradativa no final de cada estrofe, por exemplo, da nota mais alta à 

mais baixa, preservando certa continuidade, certo vínculo entre as partes. A gradação com que 

a melodia vai naturalmente se desenvolvendo na vertical, sem “queimar etapas”, “sem 

pressa”, com um intervalo máximo de um tom (dois semitons), mostra o movimento 

progressivo das notas matizadas ao longo da escala até os intervalos de quartas e terça se 

repetirem oitava abaixo, ou seja, “tudo acaba – de forma mais densa, é claro – onde 

começou”. Aliás, se considerarmos com a glossemática a orientação estática da 

nominalização, o traço de concentração se evidencia pelo sintagma nominal que finaliza a 

última estrofe. Mas, mais do que isso, a ocupação paulatina dos espaços mais baixos do 

campo da tessitura acentua os valores intensivos, que são da ordem do sensível. 

Uma dimensão mítica aparece como uma espécie de pano de fundo das relações que o 

homem do campo, o caipira, na figura do ator violeiro, estabelece com seu meio ambiente e 

sociedade. Chamamos de mítica porque preserva certa coexistência de opostos. Por exemplo, 

não se é só alegre ou só triste. Há um quê de tristeza na alegria e de alegria na tristeza, como 

elegia da saudade – como cantava Belchior, “como charme brasileiro”. Isso nos permite 

agrupar temas opostos como alegria e tristeza, amor (convivência amorosa) e solidão numa 

isotopia mais abrangente da vida/sina do caipira na figura do violeiro. Neste sentido, as 

últimas estrofes da canção “Sina de violeiro” sintetiza o que queremos expressar e o 

encaminhamento da leitura que fazemos aqui: 
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Uma cegueira triste 

Certo dia nos olhos calmos do meu pai entrou 

Varreu as cores do seu pensamento 

Ele deitou na cama e nunca mais falou 

A minha mãe mulher de raça forte 

Pegou nas rédeas com as duas mãos 

E eu me enterrei de alma na viola 

Onde plantei tristezas e colhi canções 

 

Por isso mesmo amigo é que eu lhe digo 

Não tem sentido em peito de cantor 

Brotar o riso onde foi semeada 

A consciência viva do que é a dor 

 

 

O paradoxo é a condição mesma do ser. “E eu me enterrei de alma na viola / Onde plantei 

tristezas e colhi canções”, onde parece não haver o menor sentido “Brotar o riso onde foi 

semeada / A consciência viva do que é a dor”. A vida do caipira se instala na tensão entre o 

dissabor do amor que “termina perdido numa esquina”, pelo que sempre “toca as suas 

mágoas”, e a alegria bem vinda “quando um amor começa” e promove a conjunção, 

amalgamação de todas as coisas; mas é “como se o amor doesse em paz”, ou como se 

cantasse, nas palavras de Toquinho em “Carta ao Tom”, “mesmo a tristeza da gente era mais 

bela”. 

A compatibilidade, a correspondência entre os dois planos da canção se instala na 

coerência dada pelas reiterações, recorrências, tanto na expressão quanto no conteúdo. É 

verificável no nível do discurso, no plano do conteúdo, uma isotopia figurativa da natureza, 

que denota o espaço-tempo em que o ator violeiro se situa. As figuras sertão (enluarado), 

escurão, olhos dos bichos (iluminados), estrelas, luz da lua, escurão da noite recobrem a 

isotopia da natureza. Ao final as figuras esquina, cama, elementos da cultura são subsumidos 

pela isotopia da natureza. Tudo isso contribui para a construção de uma ambiência, uma 

atmosfera do amor que se harmoniza com a natureza. A vida no campo se mostra por meio de 

uma configuração complexa cheia de nuances. O violeiro é o ator que absorve os reveses das 

paixões, da afetividade no universo caipira/rural, a viola é o instrumento, meio pelo qual ele 

expressa tudo o que sente e vive; aliás, ele se funde à viola desde o processo de fabricação do 

instrumento, uma vez que muitos violeiros fabricam suas próprias violas. Esses elementos 

convergem para a simbiose entre homem, amor e natureza (ou cosmo), tendo como núcleo 

uma essência que consiste, justamente, na harmonia, no ritmo, no equilíbrio, expressos na 

relação viola-violeiro-amor-natureza, no conteúdo – natureza que possui um caráter 
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ambivalente, porque as figuras ora remetem ao que é da ordem do terreno (bichos, sertão), ora 

ao que é da ordem do celestial (estrelas, lua): como no mito, segundo o qual a fauna e a flora 

convergiam para Orfeu quando este tocava sua lira e cantava o seu amor pela esposa Eurídice. 

A canção permite outras isotopias de leitura, mas empreendemos uma leitura da 

dimensão mítica, que se deixa entrever pela fenda de certa cosmologia, de uma experiência 

mística da linguagem. Na simbiose, o sujeito está em relação contínua de existência com as 

demais coisas do mundo. No contato com elas é que tudo ganha sentido. O violeiro ao tocar 

seu instrumento interage com a natureza afetando e transformando os estados de coisas. O 

arranjo da canção parece rechear a melodia de outras vozes, pela representação dos sons da 

natureza, águas, cantos de pássaros e outros bichos do mato que à noite manifestam seus sons. 

Por esses efeitos simula-se no texto uma paisagem sonora de que todos são participantes. 

Uma atmosfera é criada e apresentada ao ouvinte como a lhe oferecer a possibilidade e 

experimentá-la, de estar lá no lugar onde tudo isso acontece (onde a viola o violeiro e o amor 

se encontram amalgamados aos elementos da natureza. 

No texto enunciado, o narrador se encontra numa posição privilegiada, de onde pode 

ver e sentir todas as situações. Não participa diretamente dos fatos, mas os percebe e os sabe 

bem. O quando, instala o tempo de um então (Quando uma estrela cai). O espaço também se 

apresenta como sendo um lá (no escurão da noite, na esquina). As pessoas são outras (um 

violeiro, os bichos, as estrelas, a viola, e o amor – que se tocam quando o violeiro toca). No 

centro da junção de tudo está o amor, pois ele é quem propicia a integração de todos os 

elementos descritos na letra em estado de euforia. Inclusive o narrador que estava a certa 

distância se envolve na cena final, misturando-se, tornando-se parte dessa cosmologia da 

chegada do novo amor (Quando um amor começa / Nossa alegria chama / E um violeiro toca 

em nossa cama), nas marcas textuais dos termos nossa alegria e nossa cama. Uma espécie de 

convocatória nos intima a comparecer juntamente e entrar na relação do espaço-tempo da 

canção, como memória, lembrança de uma experiência vivida. 

A experiência da vida no campo nos aproxima mais da natureza, daí os elementos da 

cultura que aparecem desbotados na canção serem subsumidos pelos elementos da natureza. A 

sensação de vínculo e de pertencimento às coisas do mundo se dá pela relação de maior 

proximidade entre os familiares ou entre as pessoas na sociedade caipira, de uma maneira 

geral, mas também dos elementos da natureza, o que configura o oposto da vida na cidade. Na 

natureza e em contato direto com ela está a conjunção com vida: é um pertencer-se a si 

mesmo. 



108 

 

A poesia de canção brota de seu ritmo. O ritmo se impõe como modo singular de ser 

de algo, não se vincula a uma vontade individual. A variabilidade das sensações moduladas na 

canção tem a ver com essa instância de conversão e sincronização das diferentes ordens 

sensoriais que se dão à percepção. O ouvinte, por sua vez, opera apenas um recorte desse 

fluxo de afetividade, que podemos caracterizar como fluxo tensivo-fórico. “Um violeiro toca” 

manifesta seu ritmo singular na recorrência dos motivos melódicos, no desdobramento dos 

graus imediatos no campo da tessitura, na reiteração do canto, na regularidade dos valores do 

esquema entoativo – na expressão e pelo modo de encadeamento das ideias (dos temas) e do 

arranjo da figuratividade (das imagens) que vão sendo construídas no plano do conteúdo. 

Retomamos a epígrafe deste capítulo, agora em forma de citação, para pensarmos o ritmo e as 

imagens geradas por ele: 

 

 

Ser ambivalente, a palavra poética é plenamente o que é – ritmo, cor, 

significado – e, ainda assim, é outra coisa: imagem. A poesia converte a 

pedra, a cor, a palavra e o som em imagens. E essa segunda característica, o 

fato de serem imagens, e o estranho poder de suscitarem no ouvinte ou no 

espectador constelações de imagens, transforma em poemas todas as obras de 

arte. (PAZ, 1982, p.30-31) 

 

 

O movimento tensivo das oscilações, a tensão entre força entoativa e forma musical na 

composição de canções pode ser expressas na dinâmica das dicções. Ela consolida o caráter 

indissociável das duas faces da canção. Os traços dos movimentos ondulatórios da melodia 

pelas regiões graves (baixas) e agudas (altas) formam os desenhos dos temas e motivos 

melódicos, dos saltos intervalares, dos fraseados descendentes e ascendentes. Esses traços vão 

coincidir com os traços de conjunção ou disjunção entre actantes (falando de forma ampla) 

que o texto verbal manifesta. O produto das relações que se estabelecem na composição 

dialoga com a orientação rítmica do conteúdo, a ser captado na audição/leitura das canções. 

No caso da versão que escolhemos de “Um violeiro toca”, na interpretação de Renato 

Teixeira e Sergio Reis, julgamos que há maior valorização da fortuna passional, portanto 

dizemos que a dicção predominante é passional. A melodia se desenvolve gradativamente 

oscilando entre as extremidades do campo da tessitura, atenuando as passagens bruscas dos 

saltos ou transposições, sobre a base do andamento moderado e valorização das durações em 

alguns momentos. Portanto, a canção apresenta a passionalização, mas de maneira atenuada.  
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Observamos certa variação na direção descendente e ascendente do esquema 

apresentado acima. Ao passo em que no diagrama correspondente ao refrão (Fig. 8) há maior 

expansão da tessitura melódica. Nos versos das estrofes, verifica-se uma tendência à 

tematização pela reiteração dos motivos melódicos, configurando certo núcleo de identidade. 

Como assinala Tatit (2010b, p.18), “tanto as melodias temáticas quanto as passionais trazem 

recursos complementares que, por um lado, atenuam suas próprias características centrais, e, 

por outro, convocam traços do modelo oposto.” Significa dizer que as dicções coexistem e 

podem estar em tensão. De certo, uma será predominante, mas pode ser atenuada. É o que 

acontece com a nossa canção. O núcleo de identidade e da memória, de caráter tematizante, 

não permite que as transposições e os grandes saltos intervalares, próprios da tematização, 

apareçam. Assim, os preenchimentos gradativos do campo da tessitura melódica instalam a 

previsibilidade do percurso do sujeito, que cumpre todas as etapas. A caracterização feita é 

pertinente para termos uma noção mais clara das variabilidades das sensações, no ritmo que se 

apresenta sob andamento moderado. A continuidade das escalas ascendentes e descendentes 

com motivos (melódicos) reiterados se articula com a continuidade entre viola, violeiro, amor 

e natureza. Ao passo que essa articulação denota também a maneira de ser da vida no campo: 

moderada, calma. Assim como uma nota espera pela outra, as ações se realizam uma após a 

outra. A desaceleração do tempo nos expõe à sensação de maior duração; a aceleração à 

sensação de menor duração. 

Conforme a execução da canção, podemos pensar em uma tríplice articulação, com 

linearidade das duas primeiras estrofes cantadas em sequência, um núcleo reiterativo de 

concentração no centro da canção que é o refrão, em seguida a ultima estrofe que representa o 

ápice das relações geradas pelo amor, culminante. Há um efeito de circularidade na passagem 

da última estrofe para o refrão, porque se retorna ao tema central.   

Na interpretação do Renato Teixeira e do Sergio Reis, as duas estrofes iniciais são 

entoadas, em seguida o refrão é entoado duas vezes, depois uma sequência instrumental sobre 

o tema das estrofes, por fim, repete-se o refrão mais duas vezes. A última estrofe é entoada 

uma única vez, para finalmente encerrar-se com o refrão, entoado mais duas vezes. Renato 

Teixeira canta a primeira estrofe; Sergio Reis, a segunda, ambos o refrão e a terceira. O refrão 

é entoado, seis vezes no total, pelos dois intérpretes. A letra ao todo é entoada nove vezes. 

Nossa insistência nisso consiste em mostrar certa representação figurativa da trindade 

nessa relação matemática e cinética da canção e sua articulação com a mística harmonia entre 

a viola, violeiro e o amor. A formação leva-nos a pensar numa figura triangular (medida exata 

de três lados iguais, figura da perfeição) e numa simbologia numérica que a corrobora. 
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As estrofes iniciais possuem maior concentração entoativa em virtude das pausas mais 

marcadas e do andamento pouco mais lento, maior presença de fonemas plosivos, menor 

número de sons nasalizados, maior introspecção da performance vocal, associados a maior 

peso e densidade. No mais, seus conteúdos estão relacionados à isotopia da tristeza (sina, 

mágoa, escuridão – cor escura, olhos lacrimejantes “Então os olhos dos bichos / Vão ficando 

iluminados / Rebrilham neles estrelas / De um sertão enluarado”). 

Na última estrofe há praticamente o mesmo desenho no campo da tessitura. Uma 

pequena diferença está na sintaxe da última frase melódica, que abrange os dois últimos 

versos (Fig. 10). Ao contrário das terminações das estrofes anteriores, vemos um intervalo de 

semitom no início da frase melódica, na passagem de um verso para o outro, e no fim, nota-se 

um caráter asseverativo mais acentuado da descendência, afirmando a descrição do estado de 

alma do violeiro.  Entretanto, percebe-se na simultaneidade das vozes maior leveza, pelo 

menos a sensação de maior fluidez vocal/entoativa, de movimento mais livre. É possível 

sentir que as afecções geradas pela entoação da derradeira estrofe são diferentes daquelas das 

primeiras estrofes, as sensações ativam outras reações do corpo do ouvinte. Isso não apenas 

em relação aos conteúdos concernentes à isotopia do amor que começa (talvez a 

incandescência na ambiguidade do vocábulo “chama”), mas em virtude da energia da emissão 

vocal, do preenchimento das vozes conjuntas, gerando uma atmosfera de alegria, de uma 

felicidade que se renova. 

Mesmo com uma pequena variação de velocidade, pelo andamento pouco mais 

acelerado e pela sucessão contínua das notas nas linhas melódicas, na estrofe final, 

ressaltamos o desenvolvimento equilibrado, justo, da linha melódica da canção e, de certa 

forma, sua correspondência com a narratividade do violeiro e as coisas ao seu redor. 

A questão da textura difere quando as vozes dos cantores estão isoladas ou conjuntas. 

As vozes dos intérpretes diferem entre si quanto ao timbre, o que nos dá a sensação de maior 

ou menor preenchimento matérico: a entonação de Teixeira é mais delineada, definida, 

enquanto a do Sergio Reis é mais diluída, rarefeita. Se tomarmos a materialidade das vozes 

dos intérpretes com seus timbres distintos, o arranjo de violas e outros instrumentos incluindo 

os de percussão, perceberemos a produção de efeitos de profundidade, densidade, 

preenchimento, contraste. Um ritmo que se produz da / na tensão entre evolução e involução 

da linha melódica, entre as vozes dos cantores e os instrumentos, com destaque para o violão 

de doze cordas de Chico Teixeira e a flauta de Marcio Wernek. Uma tensão entre o timbre de 

voz de Renato com mais peso, e o do Sergio com maior leveza e fluidez, que também geram 
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uma sensação tátil. A voz de Renato Teixeira proporciona uma sensação de aspereza, a do 

Sergio Reis, de lisura, percebidas no corpo do ouvinte. 

Além do figuralismo acentuado, formas de descrição dos estados de alma no texto 

musical, ou de representação de elementos da natureza, conclamando a percepção visual, a 

materialidade sonora pode promover uma experiência de abstração. Retomamos o trecho da 

canção em que ocorre o solo do violão de doze cordas. Acompanhado por outros instrumentos 

na base do arranjo, tais como violão de seis cordas e viola, é o som da flauta que vai se 

entrelaçando com o do violão de doze cordas, ora em alternância, ora em concomitância, 

seguem, fluem juntos recortando a narrativa da canção num efeito de sentido de continuidade, 

ao menos pelos vários elos de continuidade entre os graus disjuntos pelas ligaduras. Em 

termos de uma (particular) experiência estética, é como se as águas claras e calmas de um 

riacho em seu fluxo, que se vão avultando, progressivamente, promovessem a sensação de 

imersão do corpo daquele que vivencia a canção. As mesmas águas descritas no arranjo 

instrumental na introdução da canção – de forma figurativa, referencial – pelo instrumento 

conhecido como pau-de-chuva; mas agora retomadas pelo som duplicado das cordas do 

violão, pelos estalidos dos arpejos nos demais instrumentos de corda, e pelo som agudo e 

penetrante do carrilhão, que dão continuidade ao efeito de sonoridade cristalina, assegurando 

a clareza, leveza e fluidez das águas. 

Simulacro de um ambiente sonoro específico, a canção simula aquilo que se pode 

ouvir e ver e sentir, ela cria uma atmosfera e propicia a produção de uma presença, que 

adentra o campo perceptivo do sujeito (enunciatário) como consequência do apelo sensorial 

dos estímulos táteis, visuais, olfativos, além do auditivo, é claro. Algumas canções como a 

que estamos examinando têm a propriedade de tornar presente uma ambiência, uma atmosfera 

específica. 

O efeito de profundidade, por exemplo, se constata na maior ou menor proximidade 

sonora percebida pelo ouvido, isto é, os sons que sobressaem – não somente num solo – 

enquanto por de trás se obtém um todo harmônico: como se uma superfície fosse toda 

preenchida com uma primeira camada de tinta para que a sobreposição de um traço 

produzisse relevo – por exemplo, na sequência instrumental que intercala as primeiras 

repetições do refrão, ou as oscilações de dominância das vozes dos intérpretes. Por um lado 

não podem ser desconsiderados os recursos técnicos e tecnológicos de mixagem e 

masterização da canção gravada, a distribuição dos canais de gravação de cada instrumento, 

resolução de ruídos e volumes, etc.; por outro os modos de recepção: são elementos que 

podem alterar os efeitos produzidos como orientação, posição na trajetória do som. Para 
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sermos mais claros: um ouvinte usando um fone de ouvido (com os polos R e L) consegue 

identificar se este ou aquele som é percebido no ouvido esquerdo ou no direito, se passa de 

um para o outro – fator de lateralidade. 

Observa-se sempre a direção do movimento descendente da linha melódica em sua 

trajetória das regiões mais elevadas (altas, claras), explorando gradativamente os espaços 

intermediários das regiões médio-agudas e médio-graves até atingir um intervalo que 

ultrapassa uma oitava abaixo, no verso final de cada estrofe, formando, assim, traçados que 

ora ocupam os espaços mais horizontais, ora mais verticais. Apenas no refrão a linha 

melódica vai ocupando a horizontalidade do campo da tessitura, por meio de iterações de 

notas da escala e repetição de temas e motivos melódicos. Noutros termos, a melodia evolui, 

ao passo que retoma notas anteriores / superiores, em direção verticalizada, expandindo-se 

tanto na horizontal quanto na vertical: tipicamente temática, mas com valores passionais 

ressaltados. Em resumo, direção, localização/demarcação das notas mais graves nos planos 

baixos, os mais agudos nos espaços superiores, como é de praxe. 

Com base nas considerações acima, e na tentativa de estabelecer um quadro em que 

vislumbrássemos as correspondências entre as categorias plásticas, em semiótica plástica, e os 

procedimentos ou recursos musicais mais recorrentes para provocar os efeitos de visualidade 

e de plasticidade, que vimos sugerindo, empreendemos um quadro, de caráter provisório e que 

precisa de maior refinamento, apenas para apontar na direção de correlações possíveis: 

 

 

Categorias 

Plásticas 

Recursos Musicais e Associações 

Cromática 

Diferentes timbres de instrumentos e vozes, notas musicais, tonalidade, 

intervalos, altura (sons graves e agudos), recorrências temáticas, 

andamentos, pausas, harmonia, frequência. 

Eidética 
Linhas melódicas, ascendências e descendências, geometria de formas, 

curvatura melódica, saltos. 

Topológica 

Da direção, posição, lateralidade, transposições, linearidade, superposição, 

movimento, energia, efeitos sonoros de profundidade, repouso/pausa, 

andamento. 

Matérica 

Da textura, densidade, consonâncias, tessitura das vozes e dos instrumentos 

(maior ou menor definição de contornos), movimento, acústica/reverberação, 

modos, dinâmica, ritmo. 

Fig. 11 – Tabela de correspondência das categorias plásticas e musicais 
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Não é nosso objetivo estender este estudo à questão técnica e/ou tecnológica envolvida 

nos processo de gravação, produção e pós-produção das canções que, como chama a nossa 

atenção a brilhante tese de doutorado de Alex Sandro Martoni (2015), também contribuem 

para a produção de ambiências. Ao analisar a canção “Penny Lane”, dos Beatles, Martoni 

afirma que: 

 

 

falar sobre a possibilidade de leitura de ambiências sonoras significa 

considerar não só os modos como a relação letra e música produzem sentido 

em uma canção, mas também de que forma os espaços de gravação e de 

audição, em virtude de sua natureza técnica, influem substancialmente no 

processo de percepção auditiva e em seus desdobramentos no âmbito da 

experiência cultural (p. 54) 

 

 

O autor traça uma longa discussão sobre a relação da técnica na criação de ambiências, 

bem como o avanço da tecnologia de reprodução como o sistema hi-fi possibilitou novas 

experiências de recepção ao lado de outras experimentações que se produziam conforme as 

tecnologias modernas iam possibilitando. Ele mostrou como os efeitos de sentido produzidos 

em “Penny Lane” excedem as linguagens verbal e musical, sendo também responsáveis por 

esses efeitos as distribuições dos instrumentos por canais de gravação, as equalizações, além 

da mixagem e masterização. 

Uma passagem que nos importa, particularmente, para corroborar nossa proposta de 

que as canções podem produzir uma presença, e de que não é preciso estar numa situação real 

de mutirão para que experimentemos sua ambiência, se situa na página 53 do texto de 

Martoni, ao tratar de um traço da especificidade do conceito de ambiência: “a construção 

técnica de um espaço artificial à audição, o que envolve recursos como performance dos 

músicos, mixagem, equalização e preparação acústica do lugar da gravação.” Mais adiante, 

pensando na recepção, na experiência perceptiva, recupera a proposta dos sistema high-

fidelity, cuja proposta era, desde o seu surgimento, possibilitar uma experiência real da 

percepção sonora como se o ouvinte estivesse no lugar mesmo da execução dos músicos e 

intérpretes. Sem aprofundarmos nossos argumentos, embora os reconheçamos como 

importantes, nós nos fixamos mais em tentar compreender como uma ambiência pode ser 

simulada pelos recursos apenas das linguagens verbal e musical. Contudo, se acrescentarmos 

esses apontamentos que tomamos de empréstimo a Martoni, vemos corroborada nossa 

argumentação de que a produção estética da canção nos envolve em sua materialidade e nos 
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afeta por seu ritmo, suas imagens, em suma, por seu potencial de produção de ambiências, e 

de presença. 

Em tese, os efeitos figurativos produzidos pelos procedimentos que se valem de sons 

para evocar elementos da natureza, tais como canto de pássaros (produzido por um apito 

específico), de águas correntes (por instrumentos como o pau-de-chuva), somados aos 

harmônicos, às múltiplas vozes/timbres de instrumentos que se mesclam (flauta, violões e 

violas, instrumentos de percussão), para além de mera referencialidade, sugestionam 

sinestesias: tocam todo o corpo do ouvinte pelo canal auditivo, mas também pelo visual, pelo 

tátil, em suma, instalam a dimensão do sensível na canção. Esta hipótese de uma 

simultaneidade sinestésica se dá pelas intersecções que ultrapassam a relação de mera 

superposição, entendida como uma simples junção, reunião de matérias fônicas, em direção a 

uma relação na qual tais formas se fundem, se interpenetram resultando num todo que vai 

atingir o corpo do ouvinte. O ato de leitura, ou audição, envolve a percepção, como o aponta 

Zumthor (2007, p. 52), “o conjunto de percepções sensoriais”, pois, “a recepção, eu o repito, 

se produz em circunstância psíquica privilegiada: performance ou leitura. É então e tão 

somente que o sujeito, ouvinte ou leitor, encontra a obra; e a encontra de maneira 

indizivelmente pessoal.” 

A materialidade da canção vai de encontro ao corpo e ao encontro do corpo do sujeito 

posto a ouvir a canção. Provoca afetação do seu estado de alma. “Um violeiro toca” agencia 

alguns procedimentos e recursos para produzir imagens sonoras (pássaros, águas, vento, 

escuridão, estrela). Instrumentos de percussão, apitos específicos de reprodução de canto de 

pássaros, sons da flauta, da viola, os harmônicos – produzidos nos instrumentos (viola, 

violão) com um sutil abafamento de cordas em determinadas regiões –, pausas e silêncios, 

contribuem significativamente para a construção dos efeitos de sentido na canção. Não 

significa estarem presos ao caráter representativo/referencial, estritamente. 

Na canção, o que nos interessa a partir das considerações apontadas são os efeitos 

produzidos pela repetição do real, ou seja, a remissão específica ao real na materialidade da 

canção – sons dos pássaros, de águas, etc. – que evocam ou simulam no interior do texto o 

meio ambiente específico do violeiro.  Na nossa hipótese, a unidade rítmica é fundamental 

para a constituição do modo de existência da visualidade e da plasticidade, na canção. 

Todavia, é no ato da fruição e experiência da obra que o leitor ou ouvinte refaz o caminho 

percorrido, atualizando e realizando as transfigurações do real processadas nas malhas do 

texto. “O texto vibra; o leitor o estabiliza, integrando-o àquilo que lhe é próprio. Então é que 

ele vibra, de corpo e alma.” (ZUMTHOR, 2007, p. 53). 
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Concluindo nossas reflexões sobre a materialidade da canção, da qual participam 

performance vocal e os recursos gerais do plano de expressão, nos resta uma última 

observação. Alex Martoni (2015, p.75) discute a questão do modo como “as tecnologias de 

mixagem e remasterização alteraram o som original de uma gravação”, e advoga a favor das 

marcas históricas, temporais que ficam presentes na mídia em que foi registrada a primeira 

gravação de uma música. Relacionando a performance vocal do intérprete, o timbre dos 

instrumento e os padrões de composição de uma época, ressalta que é possível “evocar um 

passado vivido ou não”. Sobre o fundamento dos padrões composicionais – ele menciona a 

técnica de construção de densidade sonora, uma espécie de bloco sonoro compacto, cujo 

objetivo é sugerir ao ouvinte uma sensação de preenchimento, conhecida como wall of sound 

– argumentamos que talvez seja possível estabelecer uma espécie de ontologia das canções a 

partir dos elementos de sua composição, mostrando que as marcas da temporalidade estão 

presentes nas formas das substâncias. Tarefas que adiamos para a tese de doutorado. 
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Considerações finais: unidade de sentido 

 

 

Nossas considerações finais se apresentam como uma tentativa de recobrar o sentido 

de unidade do trabalho, que talvez possa ter se perdido em meio às divisões que fizemos dos 

pontos de análise. Por três singelos movimentos, que demandaram um esforço muscular 

considerável – usando uma linguagem metafórica –, procuramos construir um caminho de 

análise, com base na teoria da semiótica do discurso, da dimensão plástica da canção, 

observando os procedimentos de figuratividade nos planos de expressão e de conteúdo: essa 

foi a preocupação maior de nosso empenho. Todavia, não podemos nos escusar de dizer que 

um panejamento de fundo adorna o cenário intimista que também buscamos construir, a 

saber: uma valorização do cancioneiro caipira, da moda de viola, pelo reconhecimento de suas 

propriedades estéticas, de seu estatuto de poesia, sua riqueza de elementos culturais que 

podem ser seguidos amiúde, no desvelamento da cultura de nosso povo brasilero em suas 

mais profundas e virginais camadas, lá onde natureza e cultura estabelecem permanente 

relação de trocas, nos termos de Derrida, uma mútua invaginação! Aqui nos vem à memória a 

obra de Almeida Jr., considerado o principal artista plástico a ter abordado o tema do caipira e 

sua cultura em sua poética, melhor do que qualquer outro. Com efeito, uma característica da 

série de obras sobre esse tema é a indissociabilidade do caipira com a terra, seu traço curvo, 

sintomático de sua inclinação para a natureza, como parte dela e nela reencontrando o 

sagrado. O tom suave das cores e a leveza das linhas que quase não estabelecem nenhum 

contorno dão a algumas telas como “Apertando o Lombilho”, “O violeiro”, “Amolação 

interrompida” a dimensão cromática de que o caipira é da cor da terra (como se respeitasse o 

texto que diz “tu és pó”). 

Por isso, no primeiro capítulo, entramos um pouco na discussão sobre cultura e 

sociedade caipira, tocando de leve em algumas questões mais centrais, de acordo com o 

recorte que procuramos fazer dado o nosso objetivo central. Discorremos sobre algumas das 

principais orientações de estudo sobre a sociedade caipira. De Antonio Candido a Waldenyr 

Caldas, ambos voltados mais para os aspectos daquilo que Candido chamou de função social 

da literatura e menos preocupados com seus atributos estéticos, deixados em segundo plano. 

Mais afeito a uma beleza das produções musicais, Ivan Vilela faz uma defesa pela valorização 

da sofisticação da música, que não é uma sofisticação harmônica, mas em termos de 

compassos híbridos (pulsos diferentes dentro de uma mesma música), e de sua gama de 
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ritmos, por exemplo, em detrimento da postura preconceituosa e depreciativa de alguns 

teóricos que falaram sobre a história social da música e cultura caipiras. 

Por um lado discutimos a presença da oralidade na linha evolutiva do cancioneiro 

caipira, a condição híbrida da sociedade e da cultura, cujos processos de transformação nas 

relações de alteridade, com seus movimentos de abertura e fechamento, só fizeram se 

expandir no espaço-tempo. O fluxo de migrações de uma região a outra do país (sudeste para 

o centro-oeste, do norte/nordeste para o sudeste, do sudeste para o norte/nordeste), ou para 

fora dele (contato com o Paraguai, México, etc.), acrescido da radiodifusão das canções 

caipiras desconstruíram a ideia de uma música local, pertencente a um espaço bem 

delimitado. Como diz a canção, “Tudo é sertão”. A música não tem fronteira, a canção 

também não, e não pertence a ninguém, ela é de todo mundo que a quiser ouvir, fruir. Por 

outro lado, assinalamos com bastante ênfase o papel dos intérpretes que deixam sua marca nas 

canções através da performance vocal, contribuindo para os efeitos de sentido na totalidade 

das pequenas peças musicais, sem perder de vista o poder do gesto vocal no interior da canção 

na modulação dos afetos inscritos no plano de expressão e no plano de conteúdo.  

Com atenção tanto ao texto verbal quanto ao musical, procuramos ver que marcas 

textuais remetem à produção de uma Stimmung, advinda da substância texto-imanente. Uma 

Stimmung (que abrange as noções de atmosfera, clima, ambiência) cuja dimensão material 

seria capaz de ativar modulações afetivas, de entrar em contato com nossos corpos nos 

colocando em afinação com uma ambiência. A ideia central que defendemos é a de que existe 

um potencial das canções em nos dispor a uma experiência estética do locus amoenus da vida 

do caipira, representado na figura do violeiro. 

 

 

Uma Stimmung pode ser, pois, localizável em diferentes camadas culturais de 

uma época, como o “tom” de uma presença material, como uma atmosfera, 

que define a relação de um texto com o seu ambiente. Ler a(s) ambiência(s) 

de um texto significa, pois, entendê-lo não como alegoria de um tempo 

histórico, mas buscar a concretude de seu timbre no presente da leitura 

(resgatando a ‘produção de presença’ que o texto institui), pois é sempre a 

leitura que desperta o texto de seu adormecimento nos infinitos arquivos da 

História. (MÜLLER, 2013, p. 65).  

 

 

As leituras de ambiências nas canções perpassaram de alguma maneira toda a pesquisa 

e análises que procuramos fazer, como uma espécie de costura das partes. Nesse sentido, 

nosso intuito foi achar o fio da meada que, ao mesmo tempo, preservasse uma das 



118 

 

características importantes da identidade da canção caipira (a de nos transportar para o interior 

de suas ambiências e nos envolver com sua atmosfera, produzindo uma presença no texto – no 

nível do enunciado – e pelo texto – no nível da enunciação) e garantisse sua poesia, que nos 

permite uma experiência estética. 

O passo seguinte se estende como uma continuidade da parte final do capítulo anterior, 

na direção de outras nuances de sentido, a partir do eixo de sustentação estabelecido: 

figurativização-tematização-narratividade. Seus giros em torno de si mesmos geram outros 

movimentos, na verdade, movimentam outras peças: a plasticidade, a afetividade e a 

experiência estética. É justamente desse “entrar nos eixos” que nos ocupamos. A noção de 

figuratividade, explorada em profundidade por Denis Bertrand, ganha um papel muito 

importante para as reflexões traçadas, principalmente quanto à gradação entre iconicidade e 

abstração que a plasticidade do conceito guarda. Os efeitos estéticos (de experiência estética) 

são íntimos da produção de presença, pelo sobrevir com que adentra o campo de presença dos 

sujeitos (tanto os atores no interior do texto que vivenciam experiências estéticas como em 

“Estrada do Canindé”, por exemplo; quanto os enunciatários na recepção do texto).  

Falamos do conceito de “produção de presença” para autores como Hans Ulrich 

Gumbrecht e Eric Landowski, que em certa medida se aproximam, e de outros dois 

semioticistas (além de Landowski), Jaques Fontanille e Claude Zilberberg. Com isso 

operamos interfaces entre a Teoria da Literatura e a Teoria Semiótica do Texto, para 

explorarmos os pontos de encontro mais rendosos para a construção de nossos argumentos. 

Ao lado da figuratividade aparece o papel da memória, como elo entre a 

visualidade/plasticidade e o audível. Uma das formas de recuperar o passado é pela lembrança 

e pela memória afetiva: certas canções são dispositivos de ambas. 

A dinâmica das dicções não deixa de retomar elementos entre os capítulos, tais como a 

marca da entoação da fala na voz que canta (figurativização enunciativa), a relevância do 

gesto vocal do intérprete, a lógica das oscilações tensivas e as modulações dos afetos. Por fim, 

também está presente no segundo capitulo a questão das formas do conteúdo e da expressão 

que participam do aparecimento e existência dos efeitos de sentido de uma dimensão da 

plasticidade e da visualidade na canção que apelam para a percepção multissensorial. 

O terceiro capítulo é talvez mais duro que os outros porque aborda mais as questões da 

forma musical, padrões de composição através dos elementos estruturais e formais que 

constituem as dicções. Debruçado sobre o que consideramos plano de expressão da canção 

(técnica vocal, linha melódica, harmonia, arranjos, textura e densidade das vozes e do 

acompanhamento instrumental, etc.), procuramos relacionar categorias plásticas da Semiótica 
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Plástica com elementos musicais, para chegarmos a um lugar onde pudessemos contemplar a 

passagem do audível ao visível, e às diferentes ordens sensoriais convocadas pelos efeitos de 

plasticidade. Retomamos as discussões sobre a importância da voz na canção. Em um nível 

mais profundo, pensamos as aberturas para a contingência, para o devir, provocadas pelas 

vocalizações que não conservam o significado proposicional das palavras. Argumentamos que 

essas aberturas podem se relacionar com a “produção de presença”, com a geração de uma 

disposição afetiva. 

Quanto à materialidade da canção vimos que não podemos ignorar a dimensão 

material dos objetos. Pensar apenas em termos de uma análise hermenêutica dos textos 

semióticos nos faz perder de vista a pertinência de sua materialidade e, principalmente, da 

experiência estética, isto é, da atuação dessa materialidade sobre nosso corpo. A inscrição, 

nela, da dimensão histórica (seja pelos padrões de composição, pelas técnicas de gravação, 

técnicas vocais, ou pelas mídias em que são registradas) pode ser recuperada na 

leitura/audição. A leitura tem o potencial de recuperar a memória cultural dos textos, os 

contextos prévios que eles carregam, de modo a tornar um passado presente.  

Outras questões importantes ficaram para a continuidade da pesquisa que faremos no 

doutorado, tais como maior aprofundamento da relação entre música e artes plásticas, 

trabalhando textos em perspectiva comparativa, principalmente no que tange ao 

abstracionismo de Klee e Kandinski, por exemplo, com a face mais abstrata da figuratividade 

nas canções e na literatura, ou uma busca de tentar mapear uma espécie de DNA das canções, 

lançando mão de softwares que nos permitam, por meio de gráficos, descrever melhor as 

escalas ascendentes e descendentes juntamente com o arranjo instrumental, para observarmos 

as recorrências, as variantes, a topologia das regiões mais exploradas, a geometria das formas, 

etc., e ver inscritos em tais elementos estilos de composições de uma determinada época ou 

determinado gênero musical. A ideia é baseada nos gráficos  

A palavra final de nossos estudos, apresentados nesta dissertação, se entoa como uma 

curvatura melódica ascendente, indicando a chegada das próximas palavras. O sentido se 

quebra em abismos. Ele está sempre por vir, daí seu caráter promissivo; e as leituras possíveis 

nunca se esgotam. Eis o ressabio da imperfeição. Como diz a letra da canção “Embora”: 

 

 

A gente aprende 

Que há um mundo lá fora 

Minha vida depende de saber ir embora 

Tudo tem hora 

É assim minha sina 
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O amor não termina 

Mas eu tenho que ir 

Embora 
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