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RESUMO 

 

 

A produção de discursos é inerente à humanidade. Nessas manifestações de 

linguagem, a música encontra-se como uma manifestação cultural de fácil e amplo 

acesso, sobretudo nos tempos atuais, em que os hits, como são denominadas as 

músicas de grande alcance e expressivo consumo, têm o erotismo como tema 

principal. Quando se ouve um hit com referências ao erótico é comum que se diga 

“isso não é música decente”, “não se fazem mais músicas como antigamente” ou 

“no meu tempo não era assim”, como se os discursos enunciados fossem atuais ou 

criados agora, ignorando a capacidade de um discurso “repetir-se” e, por isso, 

estabelecer singulares relações com as condições em que emerge novamente. 

Nesta pesquisa, objetiva-se de modo geral, analisar o discurso erótico existente nas 

letras de músicas classificadas como hits entre 2015 e 2019, no Brasil, sob a 

perspectiva da Análise do Discurso Francesa. De modo específico, objetiva a) 

realizar um retrospecto sobre o desenvolvimento do tema erotismo na MPB; b) 

relacionar letras de músicas de condições de produção distintas; c) investigar como 

esse discurso erótico é construído linguisticamente nas letras dos hits dos anos de 

2015 a 2019. De natureza bibliográfica e qualitativa, essa pesquisa tem como 

corpus os 5 (cinco) hits nacionais classificados assim pelo Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição (ECAD), o site YouTube e a Plataforma Spotify, como 

mais executados nessas três fontes entre os anos de 2015 a 2019. Na base teórica, 

Foucault (2012, 1998 e 2004) colaborou com suas considerações sobre a 

sexualidade na sociedade; Costa (2005 e 2010), Faour (2006), Tinhorão (1969, 

1991) e Trotta (2009) embasaram as discussões acerca da constituição da Música 

Popular Brasileira, subsidiando a construção do retrospecto histórico sobre a 

formação dessa manifestação cultural; Pêcheux (1997 e 2002) fundamentou os 

debates sobre o discurso erótico na sociedade; e Maingueneau (2000 e 2010) 

subsidiou as considerações sobre a constituição, circulação e relação entre o 

discurso erótico e moralidade. A partir do levantamento das músicas mais tocadas 

entre esse lapso temporal, a análise se debruçou sob as letras dessas músicas, 

elucidando o interdiscurso sob o qual se viu os modos pelos quais a temática erótica 

foi manifestada na história da música popular brasileira. A partir dos dados 

coletados e por meio das análises realizadas, foi possível concluir que das 5 (cinco) 

canções analisadas, 4 (quatro) delas abrigam um discurso erótico em suas letras. 

Além disso, verificou-se que historicamente o erotismo foi tema de canções em meio 

à MPB como um ato de transgressão aos movimentos moralistas, alterando-se, com 

as mudanças sócio-históricas, as relações e os modos de consumo e significação 

dessas músicas na sociedade atual.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Hits. Erotismo.  

 

 

 
 

 



 
 

  

 

ABSTRACT 

 

 

The production of discourses is inherent in humanity. In these manifestations of 

language, music is a cultural manifestation of easy and wide access, especially in 

the present times, in which hits, as they are called far-reaching songs and expressive 

consumption, have eroticism as their main theme. In this research, the general 

objective is to analyze the erotic discourse existing in the lyrics of songs classified 

as hits between 2015 and 2019, in Brazil, from the perspective of French Discourse 

Analysis. Specifically, it aims to a) make a retrospective on the development of MPB; 

b) relate lyrics of different production conditions; c) to investigate how this erotic 

discourse is linguistically constructed in the lyrics of the hits from 2015 to 2019. Of 

bibliographical and qualitative nature, this research has as corpus the 5 (five) 

national hits classified by the Central Office of Collection and Distribution (ECAD). ), 

the YouTube site and the Spotify Platform, as most performed on these three 

sources from 2015 to 2019. On the theoretical basis, Foucault (2012, 1998 and 

2004) collaborated with his considerations on sexuality in society; Costa (2005 and 

2010), Faour (2006), Tinhorão (1969, 1991) and Trotta (2009) based the discussions 

on the constitution of Brazilian Popular Music, supporting the construction of the 

historical retrospect on the formation of this cultural manifestation; Pêcheux (1997 

and 2002) grounded the debates about erotic discourse in society; and Maingueneau 

(2000 and 2010) supported the considerations on the constitution, circulation and 

relationship between erotic discourse and morality. From the data collected and the 

analysis made, it was possible to finish the 5 (five) songs analyzed, 4 (four) swig an 

erotic speech in their lyrics. Moreover, it was found that historically eroticism was the 

subject of songs in the midst of the MPB as a movement of transgression to moral 

changes, changing, with the socio-historical changes, current society. 

 

Keywords: Discourse Analysis. Hits. Eroticism. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Os discursos existentes em letras de músicas possuem vasta abrangência e 

diversidade de sentidos, não sendo possível descrevê-los em sua totalidade em 

trabalhos com dimensões técnicas limitadas como as desta dissertação.  

O interesse em pesquisar sobre música emergiu a partir de observações 

empíricas relacionadas ao alcance de determinadas canções e a regularidade da 

temática erótica nessas músicas. A partir das discussões iniciais, vislumbrou-se o 

objeto de estudo: as letras dos hits nacionais, como são conhecidas as canções 

mais bem executadas e de amplo alcance, entre os anos de 2015 e 2019. Essa 

delimitação temporal foi motivada pelo fato de que, a partir de 2015, meios de 

comunicação como o YouTube e o Spotify, fontes para a coleta de dados, tornaram-

se mais populares no Brasil, fato que possibilitou maior acesso a músicas, como 

será aqui discutido.   

Na sociedade em que vivemos atualmente, as pessoas são atingidas por 

notícias, músicas, selfies, vídeos e mensagens instantâneas a todo momento. Esse 

boom de informações permite que toda pessoa se torne, ao mesmo tempo, um 

produtor e alvo de conteúdos para a internet. Assim acontece com a música, em 

que canções são consumidas por considerável número de pessoas, sendo, a partir 

disso, alçadas ao status de hit. Contudo, bem antes da internet, desde o início da 

formação da sociedade brasileira, os brasileiros já conviviam com músicas 

‘queridinhas’ por todos. De acordo com a época e as condições sócio-históricas, 

temáticas como a natureza, o nacionalismo, a tristeza, a mulher, o trabalho e o 

erotismo habitaram os discursos da MPB, coexistindo e/ou se alternando.  

Nos dias de hoje, quando se ouve um funk, um axé ou um forró que contenha 

qualquer referência ao erotismo, é comum alguém dizer: “no meu tempo não era 

assim”, “isso não é música decente” ou “não se fazem músicas como antigamente”. 

A representação de uma memória entra em jogo para classificar, como em um 

resultado de uma grande e rigorosa análise, a existência desse ou daquele discurso, 

bem como o destaque ou apagamento de um ou outro discurso.  

Assim, esta pesquisa objetiva, de modo geral, analisar o discurso erótico 

existente em músicas de grande consumo nacional, os chamados hits, dos anos de 

2015 a 2019, a partir da perspectiva da Análise do Discurso Francesa. Como 
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objetivos específicos, vai realizar um retrospecto sobre o desenvolvimento da MPB; 

relacionar letras de músicas de condições de produção distintas e investigar como 

esse discurso erótico é construído linguisticamente nas letras de música analisadas.  

Nesta pesquisa, pressupõe-se que o prazer cantado pelo discurso musical 

evidencia uma intimidade sexual que socialmente representa uma resposta, no 

âmbito dos produtos de massa, a realidade das condições materiais de existência, 

principalmente a partir no início do século XXI e para isso, torna-se necessário 

investigar o discurso erótico na música como um ato social. Os limites da 

materialidade desse discurso ocorrem, também, nas origens da música popular 

brasileira, tornados explicitamente visíveis quando são realizados procedimentos da 

Análise do Discurso Francesa (ADF).  

Ademais, pressupõe-se que as identidades são construídas a partir das 

relações com as ideologias que estruturam e determinam os sujeitos. Essas 

influências tornam os indivíduos frutos de um atravessamento histórico e social, o 

que motiva investigações sobre os efeitos de sentidos, compreendidos a partir do 

sentido das palavras, das expressões, das falas, do texto e, por isso, de um já-dito, 

conforme Pêcheux (1997). Nesse cenário, investiga-se o discurso erótico como um 

efeito de sentido recorrente em músicas de grande consumo pela sociedade.  

Essa temática é disseminada nos discursos musicais, tornando-se 

necessário, assim, ao analista, a descrição dos jogos de linguagens inerentes a 

essas construções, a descrição histórica desse discurso, num movimento que 

problematize-o em meio às condições de possibilidade, as escolhas temáticas, os 

jogos de memória, as relações de saber e poder e as regularidades discursivas 

(FOUCAULT, 2007) que tornaram possíveis determinadas práticas de si, assim 

como os modos de instituí-las discursivamente.  

Nesse sentido, o discurso erótico na música popular brasileira foi 

historicamente produzido como expressão da memória social e da produção 

histórica dos sentidos, aspecto expressamente marcado nas enunciabilidades 

selecionadas, organizadas e analisadas como o corpus dessa pesquisa e que são 

expressão do funcionamento do discurso aqui estudado, conforme descrito por 

(PECHÊUX, 2000).  

A música é uma das principais manifestações da expressão da linguagem 

humana. Os diversos temas como amor, liberdade, religião, humor, festa e tantos 

outros, atingem os seres humanos ao longo de toda a vida. Atualmente, 
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considerando os avanços tecnológicos, permite que milhares de pessoas com 

acesso à internet sejam atingidas por uma enxurrada de diversas músicas de 

múltiplas naturezas, temas e abordagens. 

Nessas canções, consumidas por milhões de pessoas nas rádios e nos 

serviços de transmissão de músicas e vídeos, tal como o YouTube e Spotify, é 

comum a existência de letras com conteúdo erótico, o que faz crer que esses 

consumidores se tornam objeto da intenção e da atenção dessas produções. Dessa 

forma, o problema dessa pesquisa gira em torno da incidência da temática erótica 

nas letras de músicas brasileiras, pesquisa na qual foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 1) o erotismo é uma temática incidente na MPB?; 2) esse erotismo 

apareceu recentemente ou é histórico? e 3) quais sentidos, esse tema produz na 

sociedade?, hipóteses levantadas a partir de Faour (2006, p. 39), quando diz que 

“inexiste gênero musical, compositor ou época em que o sexo não tenha aparecido 

de forma visível (nesse caso audível) no cenário do mercado musical brasileiro”.  

A motivação de estudar o discurso erótico nas letras de música é uma 

tentativa de aprendizagem acerca da complexidade do discurso, utilizando a 

linguagem para a compreensão dos modos pelos quais o sujeito atribui sentido a si 

e ao mundo sócio-histórico-ideológico em que vive, pelo fato de o discurso ser o 

lugar em que se pode observar a relação entre língua e ideologia, compreendendo 

como a língua produz sentido aos sujeitos (ORLANDI, 2001, p.71). A escolha de 

estudar os discursos existentes nos hits advém do interesse pela compreensão da 

relação entre consumo e produção de discursos, nesse caso, o erótico. 

 A fim de elucidar o porquê de pesquisar a temática desta pesquisa, torna-se 

necessário, inicialmente, a abordagem, mesmo que neste momento 

superficialmente, do conceito de discurso. Na concepção de Michel Pêcheux, 

considerado um dos fundadores da Análise do Discurso Francesa, o discurso é 

configurado a partir da materialização da ideologia. Em outras palavras, o discurso 

se manifesta e se materializa linguisticamente a partir do modo como é posto em 

prática na sociedade.  

 Nesse entendimento, conforme estabelece Orlandi (2005, p.15) “o discurso 

é a palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso 

observa-se o homem falando”, considerando o fato de as pesquisas dessa área 

transcendem ao linguístico, tratando de temas como o social, o psicológico e o 

comunicacional, pois o “discurso implica uma exterioridade à língua, encontra-se no 
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social e envolve questões de natureza não estritamente linguística” (FERNANDES, 

2005, p.20).  

 A relevância desta pesquisa consiste no fato de discutir as temáticas 

disseminadas por meio das produções discursivo-musicais da atualidade. Isso se 

torna importante para a compreensão da reciprocidade existente na relação público-

música-sociedade em que os três influenciam-se e determinam a produção de 

sentidos uns nos outros.   

As relações sociais são realizadas por meio das práticas de linguagem em 

que se verifica, por meio dos discursos, a materialidade da realidade do mundo em 

que vivemos. É por meio dessa relação entre sociedade-história-ideologia que os 

discursos ganham sentido, mas, apesar disso, esse discurso não é um produto 

acabado que se realiza por acaso, pois quem o produz possui propriedade para 

fazê-lo e o realiza com intenção, mesmo que inconscientemente, gerando 

posicionamentos ideológicos que motivam discursos de naturezas diversas. Dessa 

forma, o discurso se desenvolve de modo múltiplo na sociedade, pois “se ao dizer 

nos significamos e significamos o próprio mundo, ao mesmo tempo, a realidade se 

constitui nos sentidos, que enquanto sujeitos, praticamos” (ORLANDI, 2001, p.95).  

A partir disso, delimitou-se esta pesquisa numa abordagem diacrônica, 

considerando o fato de que investiga, prioritariamente, as produções musicais, sob 

a luz da Análise do Discurso Francesa, as letras de músicas existentes nos hits de 

2015 a 2019 e de modo secundário, a produção do discurso erótico nas letras de 

música em língua portuguesa, no Brasil. Configura-se dessa forma, também, pelo 

fato de que, além desse retrospecto, analisará as produções musicais, sob a luz da 

Análise do Discurso Francesa, as letras de músicas existentes nos hits de 2015 a 

2019.  

No que se refere à sua constituição, esta a primeira seção desta dissertação 

traz a delimitação da pesquisa, formada a partir do problema que a motivou, os 

objetivos, tanto o geral quanto o específico, relevância, delimitação, justificativa e 

hipótese. 

A segunda seção, constituída pela revisão bibliográfica discorre acerca da 

fundação da Análise do Discurso Francesa, das fases da AD e dos principais 

conceitos existentes neste campo de estudo. 

A terceira seção, denominada ‘A música popular brasileira’ aborda questões 

sobre a construção de discursos na música, a formação do discurso literomusical 
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brasileiro, o desenvolvimento de culturas de massa no país, além de abordar a 

música como instrumento de relação entre as culturas e as identidades e também 

como um elemento para a expressão da sexualidade e a existência do discurso 

erótico pela história das artes.  

A quarta seção traz consigo o método da pesquisa, na qual estão 

desenvolvidas a descrição e as características da pesquisa, a definição da amostra 

selecionada, assim como os procedimentos realizados para a coleta e análise dos 

dados. 

Na quinta seção, estão os resultados. Nessa parte, o tema é a sensualidade 

e erotismo na MPB, que como se verá, sempre existiu, por meio da linguagem 

exemplificada pelo compositor Bororó (1898-1986), que em 1939 cantava “Esse 

corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem/ É um corpo delgado, da cor do 

pecado que faz tão bem”. Ainda nessa seção discutir-se-á a moralidade levantada 

pelas vozes que discursam: “no meu tempo não era assim”, ao se deparar com funk, 

samba, axé ou forró que abuse do duplo sentido, demonstrando como a música 

brasileira, desde as suas origens, cultuou o lado erótico da humanidade.   

Na sexta seção, ainda como resultado dessa pesquisa, analisamos os 

discursos existentes nos hits dos anos de 2015 a 2019, pautados sob teóricos da 

Análise do Discurso Francesa, estabelecendo relações discursivas entre músicas 

de condições de produção diferentes. 

Na sétima parte desta pesquisa, há as considerações finais e após as 

referências utilizadas neste estudo.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  A Fundação da Análise do Discurso 

 

A palavra discurso é originária do latim discursus, particípio passado 

de discurrere, “correr ao redor”, que metaforicamente significa “lidar com um 

assunto por vários pontos de vista”, formado por dis-, “fora” + currere, “correr”. 

 Historicamente, a Análise do Discurso Francesa (ADF) foi construída com 

base em correntes teóricas consideradas inovadoras para sua respectiva época, 

oficialmente em 1969, na França, pelas figuras de Jean Dubois (1920-2015) e 

Michel Pêcheux (1938-1983), a partir da releitura de escritos nas áreas da 

linguística, do marxismo e da psicanálise, elaborados respectivamente por 

Ferdinand De Sausurre (1857-191), Louis Althusser (1918-1990) e Jaques Lacan 

(1901-1981), apresentando uma área da Linguística que objetiva o estudo da língua 

como produção de sentido na prática.  

 A fundação da Análise do Discurso Francesa foi constituída a partir das ações 

de diversos pesquisadores, principalmente Michel Pêcheux, que estabeleceu a 

relação existente no discurso entre língua/sujeito/história ou língua/ideologia, 

vinculando o pesquisador de AD que pesquisa essa relação como ligado à AD de 

linha francesa (ORLANDI, 2003), que “articula o linguístico com o social e o 

histórico” e na qual a linguagem é estudada não somente como forma linguística, 

mas também como forma material da ideologia (MELO, 2005, p.192). Ademais, é 

por meio da AD que se veem os modos pelos quais “no contato do histórico com o 

linguístico se constitui a materialidade específica do discurso” (PÊCHEUX, 2002, 

p.8). 

 A relação entre sujeito e discurso é o foco da Análise do Discurso Francesa 

(ADF), considerando o fato de que a posição sócia histórica do sujeito é fundamental 

para essa metodologia de pesquisa.  

 No entendimento de Maingueneau (1978), a AD representa o estudo da união 

entre o texto, a história e a psicanálise, articulados ao linguístico e ao social, sendo 

possível, além disso, analisar as instituições produtoras de determinados discursos, 

os embates históricos, sociais e morais que cristalizam o discurso e o espaço 

próprio de cada discurso dentro do interdiscurso, conceito aqui entendido como o 

conjunto de formulações já realizadas por enunciadores, o que faz crer que a 
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produção de novos discursos está necessariamente condicionada às relações entre 

os discursos já existentes, ligações que possibilitam retornos, atualizações ou 

transformações de sentidos (COURTINE, 2009).  

 A interseção entre a linguística, o materialismo histórico e a psicanálise 

ocorreu a partir de colaborações de cada uma delas: da linguística veio a noção de 

fala; do materialismo histórico foi utilizada a teoria da ideologia; e da psicanálise 

emergiu a ideia de inconsciente (ORLANDI, 2003).  

Os processos de análise discursiva visam ao questionamento dos sentidos 

fixados a partir de formas de produção tanto verbais quanto não verbais, sendo 

necessária uma produção de sentidos para a interpretação, sendo possível, ainda, 

o entrecruzamento entre séries textuais (orais ou escritos), imagens (fotografias) ou 

linguagem corporal (dança) (ORLANDI, 2001). Nesse entendimento, a AD trabalha 

com o sentido e não apenas com o conteúdo do texto, um sentido produzido, mas 

intraduzível, constituindo o corpus da AD: a junção entre ideologia, história e 

linguagem.  

Na AD, várias leituras de um texto possibilitam que o analista encontre 

marcas ideológicas no discurso, evidenciando elementos que funcionam como 

marcas linguísticas ou “marcas do discurso”, verificando-os e relacionando-os ao 

ambiente sócio-histórico. Assim, é necessário, no processo de análise, justificar a 

motivação da escolha do recorte sócio-histórico, pois a partir desse serão instituídas 

as “condições de produção” do discurso e ilustradas as condições da constituição 

do corpus de análise.  

A partir disso, torna-se fundamental relembrar que a AD não trabalha com 

forma e conteúdo, mas com os efeitos de sentido que se pode apreender a partir da 

interpretação dessa forma e desse conteúdo, sendo possíveis, e inevitáveis, os 

equívocos, pois mesmo que a interpretação pareça clara, existem, na verdade, 

muitas e diferentes outras interpretações. A AD é conhecida, assim, como a ciência 

do entremeio porque investiga o sujeito, a história e a ideologia, numa perspectiva 

interdisciplinar e histórica, relacionando o sujeito da linguagem ao sujeito social que 

a constituiu.  

A atual concepção de signo linguístico vivo, dinâmico e dialético, demanda 

um estudo que transcenda à mera análise interna da língua, articulando análises da 

conjuntura entre o linguístico, o social e o ideológico. Essa conjuntura dos processos 

ideológicos e dos fenômenos linguísticos materializa-se no discurso e a Análise do 
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Discurso desponta atualmente como o principal campo de pesquisas dessa 

articulação.  

2.2  As fases da Análise do Discurso Francesa  
 

O projeto elaborado e executado por Michel Pêcheux para o desenvolvimento 

da Teoria da Análise do Discurso Francesa é caracterizado por mudanças, ou como 

é colocado nos textos basilares: por desconstruções dos principais conceitos, fator 

que configura e diferencia as três fases da AD, de acordo com o que estabelece 

Fernandes (2005, p.79).  

Essas fases da AD são exploradas em profundidade na obra A Análise do 

Discurso: três épocas, de Pêcheux, que conceitua, em linhas gerais, a AD1 como o 

período da Máquina Discursiva; a AD2 como o ápice das Formações Discursivas e 

a AD3 como o período da desconstrução das Máquinas Discursivas e do advento 

do Interdiscurso.   

 A AD1 é caracterizada a partir do conceito de máquina discursiva, definida, 

basicamente, como uma estrutura responsável pela geração de um “processo 

discursivo a partir de um conjunto de argumentos e de operadores responsáveis 

pela construção e transformação das proposições concebidas como princípios 

semânticos que definem e delimitam um discurso”, de acordo com Mussalim (2012, 

p.130). Nessa primeira fase, são analisados os discursos mais estáveis, mais bem-

acabados, como se fossem, realmente, produzidos por uma máquina. A 

estabilidade, nesse caso, refere-se à homogeneidade das condições de produção 

dos discursos dessa máquina, verificando-se que nessa fase, há maior certeza do 

que se fala, pelo fato de os discursos estarem posicionados para o mesmo sentido.  

A AD2 é formada a partir do início do fim do conceito de máquina discursiva. 

A ideia de uma máquina estrutural fechada vai perdendo espaço para o conceito 

foucaultiano de Formação Discursiva (FD), transformando a concepção do objeto 

de análise da AD (MUSSALIM, 2012, p. 131). O conceito de formação discursiva é 

definido como 

 
um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 
tempo e no espaço que definiriam em uma época dada, e para uma área 
social, econômica, geográfica ou linguística dada, as condições de 
exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 2004, p. 133).  
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Nessa fase, o foco sob o objeto de estudo é alterado para as relações entre 

as máquina discursivas, acarretando o fim da noção de máquina discursiva fechada 

em si mesma. Se na AD2 inicia-se a tomada de consciência do contato entre 

diversas formações discursivas, na fase seguinte, a estrutura da máquina, que 

pensava os discursos como inseridos numa estrutura fechada e pronta, é demolida, 

colaborando para o entendimento de que uma FD, a partir de seu ‘nascimento’, já 

está em contato com outros discursos, fazendo surgir o interdiscurso. 

Já na AD3 é caracterizada justamente pelo aparecimento completo do 

interdiscurso. Nessa fase, Pêcheux verifica a heterogeneidade do discurso e como 

consequência, a morte das ideias sobre máquina discursiva.  

É na AD3 que explode “o primado teórico do outro sobre o mesmo; a ideia de 

homogeneidade atribuída à noção de condições de produção do discurso é 

definitivamente abandonada”. Aqui prevalece a ideia de que uma formação 

discursiva é perpassada por diversos outros discursos e esses se formam no interior 

do interdiscurso que regulará o que pode e o que não pode ser dito.  

2.3  Principais conceitos discutidos na Análise do Discurso 
 
 
 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa torna-se imprescindível o 

levantamento de alguns principais conceitos que norteiam os estudos da AD. Nesse 

sentido, são estabelecidos, nesta subseção, alguns dos principais termos que 

permeiam as discussões do campo de análise do discurso. Como anteriormente 

colocado, a AD emergiu a partir da necessidade de reflexão sobre os processos 

semânticos, sendo necessário voltar-se para o exterior da língua, visando à reflexão 

e à compreensão dos modos pelos quais o linguístico inscreve-se nas condições 

históricas de produção.  

A partir de movimentos interdisciplinares e calcados na História, na 

Psicanálise e na Sociologia, a AD estabeleceu o constante questionamento à 

cristalização do conhecimento e à delimitação do saber, numa tentativa de ser uma 

teoria crítica da linguagem. Nesse sentido, a proposta teórica da AD parte do 

princípio de que:  

 
todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente 
de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para 
um outro (a não ser que a proibição da interpretação própria ao 
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logicamente estável se exerça sobre ele explicitamente) (PÊCHEUX, 1983, 
p.53). 
 

Dessa forma, o enunciado, mesmo sozinho ou isolado, pouco diz sobre si. O 

que o faz são as circunstâncias sob as quais é realizado. Em outras palavras, todo 

enunciado ou toda sequência desses, inseridos numa determinada prática 

discursiva pode “oferecer lugar à interpretação” de acordo com Pêcheux (1983, 

p.53).  

A ideologia é trazida para a AD a partir da obra Ideologia e Aparelhos 

Ideológicos do Estado, de Louis Althusser, em 1970. A primeira parte dessa obra 

teoriza que para a manutenção da estrutura de dominação, a classe dominante 

elabora e executa dinâmicas de manutenção das condições materiais, ideológicas 

e políticas de exploração.  

O estado, por meio dos seus Aparelhos Repressores (ARE), a exemplo: o 

governo, a administração, o exército entre outros e de seus Aparelhos Ideológicos 

(AIE), a exemplo: escola, religião, família, direito, cultura entre outros, realizam 

intervenções sociais utilizando repressão ou ideologia, numa tentativa de 

reprodução da estrutura de submissão da classe dominada às condições de 

exploração já solidificadas. Para Althusser, o funcionamento da ideologia 

dominante, centrada na noção de Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE) se torna 

real a fim de que sejam criadas as condições para a manutenção das relações de 

produção.  

O discurso é a instância em que a materialidade ideológica se concretiza. A 

articulação entre ideologia e discurso formará dois conceitos fundamentais para os 

estudos do discurso: formação ideológica (FI) e formação discursiva (FD). De 

acordo com Pêcheux (1975), a materialidade discursiva articulada à materialidade 

econômica caracteriza a ideologia e as interpelações ideológicas as quais os 

sujeitos são submetidos, levando-nos à inserção em um determinado grupo ou 

classe localizada em uma formação social do sujeito específica de modo 

inconsciente, acarretando a sensação de dominação e originalidade de sua vontade 

em si mesmo.  

Assim, a produção de sentidos nos discursos é promovida a partir da relação 

entre língua e história, sendo plausíveis as reflexões acerca dos modos pelos quais 

o dizer advém de outros lugares, realizando efeito de continuidade ou de ruptura 

entre os dizeres. 

https://www.google.com.br/search?q=Louis+Althusser&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLISSnJNlTi0M_VN8g2MzPVkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAFbciV03AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjQsoye8LTeAhVHmJAKHUTyCCwQmxMoATAZegQIBxAK
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Essa proximidade ou ruptura é visualizada a partir de um interdiscurso, 

compreendido como “algo que fala, sempre, antes, em outro lugar, 

independentemente” (PÊCHEUX, 1997, p.162), sendo possível, por intermédio de 

formações anteriores, a geração de outras enunciações que a retomam, a 

reformulam, seja por meio de oposição ou reafirmação, numa mescla de memória 

e esquecimento.  

Assim, a memória discursiva diferencia-se da memória individual pelo fato de 

não se tratar de lembranças retomadas por um único sujeito, mas sim pelo fato de 

ser constituída por acontecimentos de natureza social, coletiva, inserindo-se como 

mecanismo de articulação das materialidades discursivas, num processo de 

repetição e regularização. A partir das palavras de Pêcheux (2007, p. 52):  

 
A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 
acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais 
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, 
discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do 
legível em relação ao próprio legível. 
 
 

 O conceito de memória discursiva é inserido na AD a partir da releitura da 

obra A arqueologia do Saber, de Michel Foucault (2007), pelo linguista Jean 

Jacques Courtine (1945), o que possibilitou deslocamentos no interior dos estudos 

da Análise do Discurso e revisões das noções de discurso e elaboração da relação 

entre descontinuidade e a dispersão.  

Os enunciados são construídos sob o sistema de dispersão, favorecendo o 

conceito de que o discurso é um conjunto de enunciados que se apoiam numa 

mesma formação discursiva, construído por fragmentos de história, unidade e 

descontinuidade na própria história, num sistema de dispersão e de repartição, não 

das formulações das frases ou das proposições e sim dos enunciados (FOUCAULT, 

2007a). 

A história, a dispersão e a descontinuidade são a base das produções 

discursivas, para que sejam formados os conjuntos de enunciados que constroem 

os objetos, sendo possível verificar, durante o trajeto das formações discursivas, os 

efeitos de sentido de tais enunciados, permeados pelas relações de poder-saber 

que transitam nos modos de subjetivação dos sujeitos sociais. Assim, o discurso é 

apresentado como uma prática que abarca o desejo e o poder, pois “não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas, mas aquilo que se luta, o poder do qual 

nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 1999, p.10).  
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O ato de analisar um discurso considerando a materialização da história na 

linguagem relaciona-se à proposta de discurso como estrutura e acontecimento. As 

pesquisas de AD tornam explícita a articulação daquilo que é da ordem da língua e 

da ordem da história. O discurso se dá no encontro entre estrutura (linguagem) e 

acontecimento (história) (PÊCHEUX, 2006), considerando que os acontecimentos 

históricos têm a função de constituírem exteriormente a língua, servindo como 

suporte material para esses processos. Assim, o discurso é determinado pelos 

movimentos da história e os sentidos não são fixos como se fossem a “essência das 

palavras” (GREGOLIN, 2007, p.20).  

A AD vai além da interpretação de enunciados, colocando-se na história para 

a compreensão das regras de formação e das condições que possibilitaram a 

emergência dos discursos em uma determinada época e espaço. Nesse caminho, 

a análise do discurso investiga a existência de uma rede interdiscursiva de 

formulação, com a existência de um conjunto de formulações já produzidas e que 

possibilitam os movimentos dos dizeres (COURTINE, 2009, p. 90).  

Dessa forma, a interdiscursividade é formulada como uma rede de sentidos 

históricos interligados, imersos num domínio social e coletivo: a memória discursiva, 

conceituada por Courtine a fim da compreensão dos modos pelos quais os retornos, 

as transformações e os silenciamentos estão relacionados à história. De acordo 

com o autor, “a noção de memória discursiva diz respeito à existência histórica do 

enunciado no interior de práticas discursivas” (COURTINE, 2009, p. 106). A 

retomada de formulações já estabelecidas num determinado domínio de memória 

constitui um conjunto de discursos que coexistem numa conjuntura histórica 

específica, correspondendo ao domínio de atualidade de formulações estabelecidas 

previamente.  

Nesse sentido, o pensamento acerca da existência histórica dos enunciados 

– e por consequência, o pensamento sobre o enunciado como materialização dos 

discursos – oportuniza um retorno à postura arqueológica de análise do discurso, 

assim como propõe Foucault, em sua obra A arqueologia do Saber (1969). Esse 

método arqueológico acarreta a compreensão da formação dos discursos e a 

descrição das condições e características do “solo histórico” em que os enunciados 

se fizeram presentes. De acordo com Foucault, um enunciado possui relação 

estreita e contínua a outros enunciados, o que configura um tecido de memórias e 

um campo de atualização: 
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[...] um enunciado tem sempre margens povoadas de outros enunciados. 
Essas margens se distinguem do que se entende geralmente por 
“contexto” – real ou verbal –, isto é, do conjunto dos elementos de situação 
ou de linguagem que motivam uma formulação e lhe determinam o sentido. 
(2012 [1969], p. 118). 

 

 A oportunidade de descrição de um enunciado está relacionada a sua 

localização numa posição determinada em um jogo de enunciação. A análise do 

enunciado possibilita a identificação das relações com o passado e com o futuro, 

não sendo evidentes nem transparentes, de modo que para sua descrição são 

necessárias investigações sobre a rede verbal e o jogo discursivo.  

Um enunciado somente pode ser descrito com exatidão quando considerado 

como parte constitutiva de uma produção de sentidos, ratificando a relação entre o 

funcionamento da enunciação e a memória numa sociedade. Para que seu 

enunciado seja coerente, o sujeito utiliza, por meio do interdiscurso, mecanismos 

que serão inseridos numa perspectiva horizontal no nível sintático ou no 

intradiscurso.  

Dessa forma, uma sequência discursiva é construída a partir da relação entre 

o interdiscurso (que é vertical e com formulações possíveis) e o intradiscurso (numa 

perspectiva horizontal e de organização sintática do enunciado), por meio do sujeito 

enunciador (COURTINE, 2009).  

A inscrição do sujeito no enunciado é realizada a partir da posição em que 

ele ocupará nesse universo de enunciações, levando em consideração as 

condições históricas em que as sequencias discursivas são descortinadas. Dessa 

forma, a posição do sujeito é determinada pela relação entre os acontecimentos 

históricos e a materialidade, constituída pelas possibilidades de ocupação de um 

lugar numa dada conjuntura e pelas regras de enunciabilidade que regem a 

formação dos enunciados.  

O sujeito está inserido em posições que evidenciam e determinam o que ele 

diz, sendo, dessa forma, efeito das possibilidades e das condições históricas, pois 

essas deliberam acerca do lugar a ser ocupado pelo sujeito. Assim, os interesses 

da AD consistem no estudo das relações de poder, a fim da compreensão das 

posições ocupadas pelos sujeitos nessas relações e os modos pelos quais essas 

posições influenciam essa rede de relações de poder. A posição-sujeito, num 

determinado enunciado, pode ser compreendida como possibilidade, entre outras, 
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de constituir-se como sujeito e de imprimir marcas de subjetividade (FERNANDES, 

2011, p.4).  

 Como dito, a posição do sujeito é móvel, mutável, devido ao fato de ser um 

produto de mobilidades históricas que determinam e condicionam as posições 

possíveis de serem ocupadas. A partir desse pressuposto, em que os 

acontecimentos históricos são determinantes para a organização dos lugares de 

ocupação das posições nas relações de poder, conclui-se que o sujeito é histórico, 

termo proposto por Foucault (1995), para a investigação dos modos pelos quais o 

ser humano torna-se sujeito na sociedade.  

 Além disso, o ser humano torna-se sujeito a partir da possibilidade de 

constituir-se sujeito de sua sexualidade, melhor dizendo, pelo reconhecimento de 

sua sexualidade. Assim, ao confessar, detalhar, explicar sua sexualidade, 

considerando as condições históricas e as possibilidades, o indivíduo atribui a si 

mesmo uma forma, constituindo-se como sujeito de sua própria sexualidade 

(FOUCAULT, 1995).  

A formação do sujeito, sob essas condições, está relacionada ao exercício 

do poder sobre o indivíduo, pois “liga-o à sua própria identidade, impõe-lhe uma lei 

de verdade, que devemos reconhecer e que os outros têm que reconhecer nele. É 

uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos” (FOUCAULT, 1995, p.235). 

 O termo condições de produção é definido por Pêcheux (1975) em 

contraponto ao esquema elaborado por Jakobson para a comunicação. De acordo 

com Pêcheux, os sujeitos de um discurso são ocupantes de lugares pré-

determinados numa formação social dada. A partir de uma revisão das propostas 

de Pêcheux (1969), Courtine (1981) estabelece condições de produção como as 

circunstâncias pelas quais o discurso se processa, incluindo os sujeitos do discurso 

e a relação estabelecida por eles numa determinada situação discursiva, de quais 

lugares eles enunciam, em que lugares situam os outros e como esse processo é 

constituído.  

A AD se constrói, dessa forma, como uma proposta que remete às condições 

históricas em que os discursos são produzidos, aos modos pelos quais são 

disseminados e à relação estabelecida entre língua-discurso-sujeito-ideologia 

considerando o que diz Orlandi (2002, p.31) “a língua é a materialidade específica 

do discurso (é a base dos processos discursivos) e o discurso é a materialidade 

específica da ideologia”.  
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 Nesse sentido, é impossível haver discurso sem sujeito e sujeito sem 

ideologia, não sendo, tal pressuposto, um simples jogo de palavras, considerando-

se o fato de que todo discurso é envolvido por posições ideológicas e o sujeito que 

o profere, dissemina também a ideologia localizada numa instância discursiva.  

  

a Análise do Discurso – quer se a considere como um dispositivo de análise 
ou como a instauração de novos gestos de leitura – se apresenta com 
efeito como uma forma de conhecimento que se faz no entremeio e que 
leva em conta o confronto, a contradição entre sua teoria e sua prática de 
análise (ORLANDI, 2012, p.40). 
 

  Dessa forma, para a AD não é interessante apenas o que se diz, nem o 

porquê disso, mas sim o alcance desse dizer, qual ideologia o motiva. O 

funcionamento do discurso transcende ao próprio sujeito, indo além dos quadros 

teóricos apresentados pelos estudos linguísticos.   

O discurso de um sujeito vem de outro lugar, de uma instituição que ele e 

muitos outros representam. A partir dos estudos realizados por Bakhtin e Lacan, 

Authier-Revuz (2004) teoriza que todo o discurso advém de outros discursos, no 

qual se inscrevem outros sujeitos e, até mesmo, outras instâncias discursivas, 

afirmando que todo discurso é necessariamente entremeado por outros discursos 

de outros sujeitos. Nas palavras de Bakhtin, a verdadeira substância da língua é 

constituída justamente nas relações sociais, via interação verbal, realizada por meio 

da enunciação ou das enunciações discursivas (2008, p. 123). 

Uma prática discursiva constituirá um modo de ação do sujeito desse 

discurso sob o mundo e sob os outros, tal como um modo de representação do eu, 

das coisas e dos outros. Essa produção linguística é naturalmente heterogênea, 

marcada pela presença de outros discursos que se relacionam com a voz do 

enunciador.  

 A noção de sujeito para a Análise do Discurso está calcada sob a perspectiva 

da psicanálise – de sujeito inconsciente – e sob a proposta althusseriana de sujeito 

assujeitado, formado pela linguagem e interpelado pela ideologia.  De acordo com 

Paul Henri (1992, p. 189), “o sujeito é sempre, e ao mesmo tempo, sujeito da 

ideologia e sujeito do desejo inconsciente e isso tem a ver com o fato de nossos 

corpos serem atravessados pela linguagem antes de qualquer cogitação”. Para a 

AD, a linguagem e a materialidade histórica, conjugadas pelos estudos sobre o 

inconsciente, constituem o conceito de sujeito do discurso.  
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 É em meio a construção do quadro teórico da AD que os estudos de Freud-

Lacan e de Marx-Althusser se entrecruzam, pois, esse último, em reflexões acerca 

dos Aparelhos Repressivos do Estado (ARE) e dos Aparelhos Ideológicos do Estado 

(AIE), afirma que o sujeito é levado ao reconhecimento do seu lugar na sociedade 

por meio da ideologia. Ainda de acordo com Althusser (1985), a ideologia não é 

constituída apenas no campo das ideias, mas atua, sobretudo, no campo material 

na sociedade, sendo necessário estudá-la, em sua materialidade, nas múltiplas 

práticas discursivas, considerando que essas práticas estão ligadas a determinada 

posição ideológica que rege as atuações dos sujeitos em suas práticas sócias, para 

a manutenção das relações de produção.  

Assim, é estabelecida a noção althusseriana de sujeito assujeitado a uma 

posição ideológica por meio de práticas materiais em diferentes instituições sociais 

de natureza política, religiosa, cultural ou jurídica. Essas instituições são 

constituídas por ritos próprios que objetivam a diferenciação e a delimitação de suas 

respectivas ações.  

Para Pêcheux (1975, p. 214), a fusão de alguns aspectos dessas duas 

perspectivas teóricas (a psicanálise e o materialismo histórico althusseriano) reforça 

a ideia da inexistência de práticas discursivas sem sujeito, “uma vez que os 

‘indivíduos agentes’ agem sempre na forma de sujeito enquanto sujeitos” criando 

marcas das formações discursivas pelas quais se relaciona, próxima ou 

distantemente, com a sociedade.  

De acordo com Pêcheux (1975, p. 198), nas práticas de diversas naturezas, 

o indivíduo é interpelado ao se identificar com a formação discursiva (FD) que o 

domina, tendo, com isso, a ilusão de que possui controle sobre o seu dizer, 

inexistindo a consciência de que é subordinado a uma ideologia. Tal fato configura-

se como uma ilusão subjetiva, uma ilusão de ser a origem desse enunciado, pois 

esse sujeito ideológico tem a sensação de ser o criador original desse discurso, 

inserindo-se numa formação discursiva e reproduzindo em seu discurso a ideologia 

que rege essa formação discursiva e por meio dela é materializada.  

Ainda de acordo com o autor, essa ilusão ocorre devido ao sujeito enunciador 

possuir dois esquecimentos: o primeiro refere-se ao esquecimento ideológico, na 

qual o sujeito tem a ilusão de ser o criador absoluto do discurso que profere. No 

segundo esquecimento, o sujeito tem a ilusão da existência de um único sentido 

para o seu enunciado, pois está falsamente consciente de que seu discurso é tão 



  
  29 

 

  

claro e direto que somente pode ser interpretado tal como o proferiu, esquecendo-

se do fato de que o discurso é caracterizado pelo retorno a um já dito.  

Dessa forma, o sujeito de um discurso possui determinada posição numa 

prática discursiva e a imagem que faz dessa posição ocupada no discurso, assim 

como a imagem que faz do outro são calcadas em formações imaginárias. A 

linguagem funciona como o mecanismo pelo qual o sujeito se constitui como ser 

social, pois esse é o modo pelo qual o discurso é construído e o sujeito funciona 

como parte de uma ideologia que ele nem consegue delimitar os alcances.  

O sujeito é um elemento importante não apenas no quadro teórico da AD mas 

também para outras áreas dos estudos da linguagem, sendo possível o 

compartilhamento de diversas abordagens linguísticas, o que não representa, 

necessariamente, um problema, muito pelo contrário, sobretudo porque a AD, como 

disciplina de estudos da linguagem é marcada pela heterogeneidade e em 

constante contato com outras disciplinas.  

Na obra Gênese dos Discursos (2005, p. 37), Dominique Maingueneau, a 

partir das influências foucaultianas, teoriza que o discurso é “uma dispersão de 

textos cujo modo de inscrição histórica permite definir como um espaço de 

regularidades enunciativas [...], um sistema de regras que define a especificidade 

de uma enunciação”. Ainda de acordo com o autor, trata-se de um objeto de estudo, 

ao mesmo tempo linguístico e histórico. O discurso é construído socialmente e 

colabora para a construção das “identidades sociais”, das relações sociais entre as 

pessoas e dos sistemas de conhecimentos, contribuindo, dessa forma, para a 

reprodução e a transformação da sociedade.   

 Todo e qualquer discurso é produzido materialmente por meio de ações 

linguísticas e não linguísticas inseridas numa determinada prática discursiva. Essas 

ações são construções sociais somente podendo ser analisadas caso seja 

considerado o espaço sócio-histórico em que foi inscrita. A regularidade desse 

discurso pode ser visualizada a partir da análise dos processos geradores dessa 

produção no interior de uma formação discursiva.  

 Para Pêcheux (1975, p. 162), “toda formação discursiva dissimula, pela 

transparência de sentido que nela se constitui, sua dependência com relação ao 

‘todo complexo com dominante’ das formações discursivas, intrincado no complexo 

das formações ideológicas”.  
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Ainda de acordo com esse autor, as relações interdiscursivas são 

caracterizadas por relações ideológicas de força e poder que dominam determinado 

momento numa formação social. É pertinente a essas formações a dissimulação da 

objetividade material contraditória do interdiscurso, o que determina essa formação 

discursiva tal como é, objetividade essa que consiste no fato de que ‘algo fala’ sem 

dúvida, ‘antes, em outro lugar e independentemente’ sob a dominação do complexo 

das formações ideológicas (PÊCHEUX, 1975, p.162).  

 Ainda sobre as formações discursivas, Maingueneau (1987, p. 112) afirma 

que uma FD não pode ser estabelecida como um bloco compacto que se opõe a 

outros blocos e sim como uma realidade “heterogênea por si mesma”, não sendo 

possível, devido à natureza heterogênea, a delimitação de uma dada formação 

discursiva pois o discurso é visto e revisto constantemente por outros discursos 

constituídos em outras formações.  

A heterogeneidade que constitui o discurso e, por consequência, as 

formações discursivas (FD), transforma o campo de estudo da AD num campo 

complexo e repleto de olhares múltiplos, oportunizando, devido a essa 

complexidade, diversas visões acerca do objeto de análise.  

Nesta pesquisa, em que esse objeto é música popular brasileira, analisa-se 

o discurso erótico nas produções do gênero canção, partindo do pressuposto de 

que a posição ideológica assumida pelos sujeitos desse discurso, na maioria das 

letras analisadas, tem relação direta com a ideologia hedonista, entendida como 

“uma perspectiva filosófica da antiguidade grega na qual a vida humana deve 

constituir-se, sobretudo, na busca do prazer” (ONFRAY, 2001, p. 21). A partir desse 

ponto de partida, a compreensão das posições ideológicas que o sujeito do discurso 

assume, torna-se necessário analisar os gestos de leitura realizados na descrição 

ou relato do acontecimento registrado.  

De modo geral, a observação dos modos pelos quais as posições ideológicas 

relacionadas ao erotismo são desenvolvidas no discurso da música popular 

brasileira configura-se como um dos motivos básicos dessa pesquisa. Assim, é 

necessário discutir acerca do discurso erótico cantado nas produções musicais 

brasileira, bem como as condições sociais e históricas nas quais esse discurso é 

cantado.
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3  A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 

 

 A música é uma das mais comuns possibilidades de expressão da linguagem 

humana. A partir de seu potencial expressivo foi popularizada ao longo da história 

da humanidade tornando-se comum à vida em sociedade, principalmente por meio 

do gênero canção.  

De acordo com Almeida (1993, p. 27) o termo música advém do grego 

musikétechne, que pode ser traduzido como a arte que diz respeito às musas, à 

poesia e à música em si. Nesse conceito, essas manifestações são construídas a 

partir da combinação de sons e silêncios seguindo, ou não, uma pré-organização 

ao longo do tempo. Com relação direta à música erudita ocidental originária da 

Grécia Antiga, a música tal como conhecemos hoje foi sendo desenvolvida por meio 

de abalos artísticos associados às manifestações artísticas de tradição europeia, tal 

como a medieval, a renascentista, a barroca e a clássica, entre outros.  

Numa perspectiva histórica, a música está inserida no campo e na evolução 

cultural de todos os povos da humanidade, considerando o fato de essa ser uma 

manifestação social, histórica e cultural e de não haver civilização que não tenha 

tido sua própria manifestação musical. Apesar disso, a música adquire significações 

específicas a partir da cultura na qual está inserida. No campo das “artes”, a música 

é considerada, entre tantas outras categorias, um instrumento de representação 

social sublime e espetacular.  

A partir da especial capacidade de representação do sentimento humano, 

atingindo grande parcela de pessoas que a acessam, a música tornou-se, 

historicamente, um instrumento de quem a escreve ou a interpreta e por esse 

motivo, um aspecto interessante e passível de análise, como realizado neste 

estudo.   

Posto isso, destaca-se a importância dessa manifestação cultural pelo fato 

de ao representar a sociedade brasileira, possibilitar, também, de acordo com 

Furlanetto (2003, p. 56) “[...] o pensamento em práticas como associadas 

necessariamente às comunidades que as realizam [...]”. A música, dessa forma, 

diferencia-se de outras manifestações de linguagem, pois se afasta, em alguns 

momentos, da realidade social de seus enunciadores, mas, ao mesmo tempo, 

continua presente no universo humano, ocupando uma importante e única parcela 

da vida humana, se comparada a outras manifestações culturais.  
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3.1  As formações ideológicas num discurso musical  

 

Na música, as formas da comunicação verbal (os gêneros discursivos), as 

formas do enunciado (ou da enunciação) e o tema (conteúdo) formam uma unidade 

orgânica intrinsecamente relacionada. Nesse sentido, observa-se grande 

proximidade da música, por exemplo, à poesia, a partir da relação surgida ainda 

Grécia Antiga, quando elas eram cantadas ao som de instrumentos musicais como 

a Lira (daí o termo eu-lírico, para denominar quem o cantava sob o som da lira), 

união que permaneceu também no movimento literário Trovadorismo, durante o 

século XI, no qual as cantigas eram os principais registros da época. Além disso, 

essa proximidade se dá, também, devido à apropriação de recursos poéticos tais 

como a rima, a métrica e a sonoridade, em busca de um dinamismo constantemente 

reprimido pela escrita (ZUHMTOR, 2007).  

Nesse entendimento, tanto a poesia como a música são responsáveis, em 

parte, pela interpretação de um sentimento de um período histórico-social, de um 

povo em um dado momento histórico envolvido em um contexto (FAUSTINO, 1993, 

p. 46). 

Nesse jogo de interpretação, o texto - que junto à melodia formam a música 

- adquire uma dimensão muito mais ampla do que somente um sistema de frases 

interligadas por elementos coesivos. Enquanto objeto discursivo, o texto não é uma 

unidade fechada, porque se relaciona com outros textos e com a memória discursiva 

de todos que com ele se relacionam.  

Dessa forma, um texto não pode ser considerado apenas como um objeto 

linguístico, mas como o resultado de um processo histórico, que se abre a diferentes 

leituras. Tais leituras, de acordo com Orlandi (2000), acontecem por causa do 

equívoco e da incompletude que são próprios da linguagem e que instalados no 

texto constituem um espaço de interpretação.  

Segundo Infante (1998, p. 20), a interpretação “resulta da ação de tecer, de 

entrelaçar unidades e partes a fim de formar um todo inter-relacionado”. Sendo 

assim, passa a ser mais do que coesão, passa a ser coerência. Para isso, tem início 

um novo processo constitutivo, que considera algo além dos elementos linguísticos, 

o discurso, de modo a gerar significado.  

Torna-se importante, nesse sentido, definir o que é discurso artístico, a partir 

da definição da própria noção de discurso. Possenti (2000) classifica assim os 
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terrenos em que o discurso se define usualmente: um dos espaços em que é usual 

situar-se para definir a palavra “discurso” é o da oposição entre enunciado e 

enunciação, quer dizer, na distinção entre o produto linguístico resultante de um 

evento do mesmo tipo e a própria produção desse produto. O processo de produção 

é a enunciação. O enunciado é o produto. A ideia mais relevante, nesse caso, 

desdobra-se fundamentalmente em dois aspectos: 

O primeiro é que o próprio ato de falar é importante, significativo, e não 

apenas o que se fala ou como se fala. Em outras palavras, há efeitos de sentido 

produzidos pelo ato de falar. O fato de afirmar algo pode, em certas circunstâncias, 

ser mais relevante (ou tão relevante quanto, ou, pelo menos, relevante de algum 

modo) do que aquilo que se afirma.  

O segundo aspecto relevante na enunciação é que ela é regrada, isto é, não 

é qualquer pessoa em determinada sociedade que pode dizer o que quer que seja. 

Há falas distribuídas segundo regras sociais. Assim como há regras gramaticais de 

organização dos enunciados, também há regras que regem o aparecimento das 

enunciações. Isso porque há regulamentação do “uso” da língua, e não apenas 

regras de estrutura da língua em que seu uso é significativo. Uma das maneiras de 

se fazer análise do discurso é descobrir os efeitos decorrentes do uso da língua por 

quem a usa quando a usa: analisar os eventos reais de fala em seus variados 

aspectos, em especial as condições de produção e os efeitos do aparecimento dos 

enunciados.  

A ocorrência de uma fala desse tipo significava uma reação a uma posição 

contrária – ninguém fala sem motivo – que não era conhecida, mas da qual a 

enunciação era o sintoma. Isso revela o predomínio da enunciação sobre o 

enunciado: o que importa é falar, não tanto o que se fala. Foucault (1996) assinalou 

que uma das características do enunciado é sua raridade, enquanto que todos 

sabemos que o número das enunciações é infindável.  

Nesse entendimento, significa dizer que há discurso em qualquer ocorrência 

de qualquer sequência linguística. O fato de ocorrer é constitutivo, faz com que o 

enunciado ultrapasse o domínio das regras de sua constituição interna, para 

produzir efeitos decorrentes do fato de ter ocorrido, e não de ser, por exemplo, 

gramatical ou não. Outro critério para definir discurso é a consideração simultânea 

do contexto de ocorrência com a ocorrência linguística. É nesse sentido que se pode 

dizer que certos enunciados são gramaticalmente ambíguos, transformando o 
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discurso no encarregado pelo fornecimento das condições para interpretação 

unívoca.  

Nessa vertente, concebe-se a língua como não fornecendo, eventualmente, 

todas as condições para sua interpretação (o contexto completa); ou como sendo 

de tal natureza que os fatores contextuais podem alterar o que se diz (o contexto 

modifica); como tendo entre os fatores que explicam porque se disse isso e não 

aquilo, os fatores externos à língua (o contexto justifica).  

Em certos contextos, pode-se ver os fatores externos justificando, de certa 

maneira, porque se diz uma coisa e não outra, ou porque se diz de certa forma e 

não de outra. São as condições externas que explicam porque se diz o que se diz, 

o que possibilita postular outros princípios, com base em Possenti (2002): 

 

a) Os sujeitos são integralmente sociais e históricos e integralmente 
individuais – para evitar o subjetivismo desvairado e a identificação do 
sujeito com uma peça; 
b) Cada discurso é integralmente histórico e social e integralmente 
pessoal e circunstancial – para evitar a ideia de que o sujeito é fonte de 
seu discurso e a de que é o discurso que se dá; 
c) Cada discurso é integralmente interdiscurso e integralmente relativo 
a um mundo exterior – para evitar a ideia de que discurso se refere 
diretamente às coisas e a de que tudo é discurso ou que a realidade, se 
houver uma, é criada pelo discurso; 
d) Cada discurso é integralmente ideológico e/ou inconsciente e 
integralmente cooperativo e interpessoal – para evitar a ideia de que o 
sujeito diz o que diz materializando suas intenções e a de que o sujeito não 
tem nenhum poder de manobra e que o interlocutor concreto é irrelevante; 
e) O falante sabe o que está dizendo e ilude-se em pensar que sabe o 
que diz – para evitar que se desconheçam os saberes que os sujeitos 
culminam em sua prática histórica e que se conclua disso que nada lhes é 
estranho ou desconhecido (POSSENTI, 2002, p.49). 
 

 

Uma terceira maneira de definir discurso é considerar que esta palavra 

designa um conjunto de enunciados que se relacionam entre si de alguma forma 

mais ou menos garantida, seja porque se produzem numa mesma instância, seja 

porque são relativos a um mesmo referencial.  

Nesse caso, o referencial que fornece subsídios para o conteúdo da 

produção musical brasileira é justamente a realidade social desse povo. Já a forma 

é determinada pelo o que é possível diante do contexto, não apenas o imediato, ou 

seja, o permitido pela moralidade, aspecto psicossocial que estabelece o que pode 

ser dito e como é aceitável dizê-lo, como será visto em seção futura.  

A compreensão do termo ideologia pode ser alcançada a partir de duas 

perspectivas: a primeira, que considera a visão marxista, defende a existência na 
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unicidade do discurso ideológico, aquela originária da classe dominante, fator que 

ratifica o poderio de determinada classe ou grupo numa sociedade. Já a segunda 

perspectiva, aborda a ideologia de modo mais amplo, tendo como premissa o fato 

de todo discurso ser ideológico, sendo considerada a expressão de uma visão de 

mundo de determinado grupo social em determinada circunstância história.  

Dessa forma, é possível estabelecer que ideologia se configure como “o 

sistema das ideias, das representações, que domina o espírito de um homem ou de 

um grupo social (ALTHUSSER, 1970, p.69)”.  

A partir desse conceito, Althusser entre que ideologia é “uma representação 

da relação imaginária dos indivíduos com as suas condições reais de existência” 

(ALTHUSSER, 1970, p.77), para explicar que a ideologia religiosa, por exemplo, faz 

alusão à realidade, para representar o mundo. Nessas representações do mundo, 

o sujeito é representado por meio de uma formação imaginária em relação às suas 

reais condições de existência. Ainda conforme o entendimento desse autor,  

 

não são as condições de existência reais, o seu mundo real, que os 
homens se representam na ideologia, mas é a relação dos homens com 
estas condições de existência que lhes é representada na ideologia. É esta 
relação que está no centro de toda a representação ideológica, portanto 
imaginária, do mundo real (ALTHUSSER, 1970, p.81).  

 

De acordo com Althusser, a ideologia é o motivo pelo funcionamento e pela 

organização dos Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE), representados, nesse 

caso, pelas instituições que controlam as relações de poder, tais como a religião, a 

escola e o estado. Assim, a AD considera a ideologia como um modo de produção 

de ações que motivam hábitos, valores, crenças e rituais compartilhados por 

sujeitos e seus respectivos grupos, caracterizando sempre uma manifestação 

grupal e nunca particular.  

A produção de tais ações utiliza a memória e o esquecimento, criando no 

indivíduo uma ‘ilusão’ de autonomia no que diz e ineditismo no conteúdo do que diz, 

pois tal dizer encontra sentido quando é transportado para o anonimato e, por isso, 

associado à história. Esses esquecimentos acontecem de dois modos: ou via 

instância do inconsciente, no qual pensamos ser a origem do que dizermos, quando, 

na verdade, extinguimos sentidos já existentes; ou via enunciação, em que o 

subconsciente sugere que o dizer sempre poderia ser outro e não aquele que se 

disse.  



  
  36 

 

  

Desse modo, a AD desconsidera a literalidade dos dizeres, pois as palavras 

estão atreladas às ideologias e, por isso, o sentido delas é construído a partir da 

relação entre o sujeito e a língua. Na leitura de Orlandi (2000, p. 45), esse sujeito é 

o responsável pela organização e pela unidade do texto, considerando que ele está 

submetido à linguagem e à história para dizer o que diz.  

Assim, considerando o fato de que todos os discursos são constituídos por 

ideologias inclusive na música, essa está presente em todo momento, sendo preciso 

explicar que a expressão dessa ideologia seja realizada por meio de instrumentos 

subentendidos e silenciosos, já que a sociedade não permite que esse dizer erótico 

seja dito de modo explícito, situação que motiva a construção desta dissertação. 

3.2  O discurso literomusical brasileiro 
 

Esta seção discorre acerca do discurso literomusical brasileiro, sobre o qual 

Costa (2001) desenvolve seus escritos, a partir da hipótese de que a Música Popular 

Brasileira vem conquistando o status de discurso constituinte.  

Esse termo, designado por Maingueneau (2000), refere-se aos discursos que 

se propõem como discursos de Origem (o Absoluto, a Verdade, Deus, a Justiça etc.) 

validados por uma cena de enunciação que autoriza a si mesma. Ainda de acordo 

com esse teórico, o discurso científico, o discurso religioso, o discurso filosófico e o 

discurso literário, pois se fundam a partir da imagem de contato direto que 

constroem em relação a uma fonte legitimadora, de acordo com Maingueneau 

(2006). 

Assim, Costa levanta a possibilidade de a MPB ser compreendida como uma 

prática discursiva que “não envolve apenas a produção de canções em si, mas 

também toda uma rede de produção discursiva” que comenta, produz, divulga, 

cataloga e habita diversos lugares em uma formação social, considerando o fato de 

essa ser realizada por uma comunidade discursiva (COSTA, 2001, p.342).  

Especificamente nas produções musicais brasileiras, Costa (2012) afirma 

que essa característica de discurso constituinte é verificada, considerando haver um 

entendimento sobre a existência de enunciados que sempre fazem referência à 

influência da música no estabelecimento de discursos. Assim, quando um intérprete 

lança uma música de determinado gênero, ele se insere num caminho já feito por 
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outros intérpretes, assumindo e reafirmando, assim, um posicionamento ideológico 

(COSTA, 2012, p. 254).  

Nesse entendimento, ainda de acordo com Costa (2012), a canção popular 

é uma prática discursiva que transcende à mercadológica produção artística, pois 

deixa de lado o que deve ser cantado como mercadoria e canta temáticas que 

abarcam comentários, reproduções, divulgações e catalogações realizadas por uma 

comunidade discursiva que ocupa uma determinada formação social.  

 
Trata-se da disposição de interferir sobre outras práticas discursivas e 
sobre comportamentos da coletividade, de apresentar uma interpretação 
de fatos e acontecimentos atuais ou do passado, de discutir questões de 
interesse social e psicológico. (COSTA, 2012, p. 272). 
 

 

A partir da interferência da música na sociedade, sua produção é realizada 

de modo ao alcance das grandes massas, por meio do uso de diversos dispositivos 

discursivos, visando à influência em aspectos comportamentais, como os 

relacionamentos amorosos e sexuais, as relações de trabalho e de amizade, assim 

como a vida espiritual ou o meio ambiente, por exemplo.  

O discurso literomusical brasileiro, de acordo com Costa (2012) é composto 

por uma heterogeneidade complexa e inconsistente, identificando, para fins de 

explanação, cinco modos de marcação das identidades: a) movimentos estético-

ideológicos (Bossa nova, Canção de protesto, Tropicalismo, etc.); b) agrupamentos 

de caráter regional (mineiros, cearenses, baianos, etc.); c) agrupamentos em torno 

de temáticas (catingueiros, românticos, mangue beat, etc.); d) agrupamentos em 

torno do gênero musical (forrozeiros, sambistas, chorões, etc.); e) agrupamentos 

em torno de valores relativos à tradição (pop, MPB moderna, MPB tradicional, etc.). 

As posições ideológicas pautadas em temáticas – item c, vão além dos 

espaços físicos institucionalizados, podendo, inclusive, habitarem outra região 

geográfica. Assim, são consideradas duas posições: uma, determinada com base 

na região geográfica sem delimitação institucional, denominado como “catingueiro”; 

já a segunda posição, embasada num sentimento universal, e, por isso, funcionando 

em toda e qualquer localização geográfica, é caracterizada pela tematização do 

sentimento de amor, denominada de canção “romântica”,  

O erotismo, assim como o amor, mesmo sendo sentimentos distintos, é 

utilizado como fator de identificação de diversos segmentos musicais da MPB com 

seus respectivos públicos, devido ao fato de ser universal, mesmo que cada um 
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possua investimentos específicos e diferenciados, além de diferentes domínios 

enunciativos.  

Assim, constitui-se um ato de coletividade, o fato de os artistas que cantam 

essas músicas estarem sempre em posições de destaque para multidões de 

pessoas, como no caso dos shows, nos quais os cantores, geralmente, ficam 

localizados em posição de destaque, uma característica de um discurso constituinte, 

pois aquilo que se canta se transforma em trilha sonora da vida de cada pessoa, 

como estabelecido por Costa (2012), ao afirmar que o discurso literomusical 

brasileiro destaca-se na produção de sentimentos como o amor, as paixões e o 

desejo sexual.  

A música popular é construída e definida a partir de sua pluralidade, 

exatamente no contato com outras músicas, por meio de seu uso e considerado sua 

localização histórica, social e cultural. Por isso, a compreensão de seu discurso 

deve, necessariamente, ser submetida, primeiramente, à compreensão das 

condições de produção que constituíram essa música popular. Considerando a 

mobilidade desses elementos, torna-se complexa a definição desse termo de modo 

pronto e acabado, como num conjunto determinado de músicas, assim como de 

suas características, em que se determina ser esse o conjunto eterno no tempo e 

no espaço de músicas populares. No entendimento de Stuart Hall, 

 
[a] cultura popular não é nem, em um sentido “puro”, as tradições 
populares de resistência . . . nem são as formas que são impostas sobre e 
a elas. É o terreno no qual as transformações são operadas. (HALL, 1981, 
p.228).  

 
Assim, o alcance de uma definição estrita equivale à purificação dessa 

mesma música, desassociando-a de seu momento único em que foi elaborado e 

confrontado, o que acarretaria o seu empobrecimento.   

Nesse sentido, é impossível a definição de música popular com base nas 

características determinadas pelos românticos, ainda no século XVIII (CAVINI, 

2010, p. 37), que necessariamente deveriam ser de origem rural, tradição oral, 

autoria coletiva, espontâneas e autênticas. Por outro lado, não se pode definir como 

popular as produções musicais que se referem à “resistência cultural”, nem por meio 

de categorias como ‘manipulação’, ‘imposição’ ou ‘colonialismo cultural’. O adjetivo 

popular, nessa concepção, não é um produtor, um artefato, mas sim um campo em 

que diversas forças se encontram, alterando-se constantemente.     
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3.3  As culturas de massa no Brasil 

 

 Para o detalhamento da contextualização realizada nesta pesquisa, torna-se 

fundamental relembrar tendências culturais existentes no Brasil no que se refere à 

música. Esta seção, que tem esse intento, para a qual foram utilizados historiadores 

da música, tais como Calabre (2002), Faour (2006) e Tinhorão (1981). Nesta seção, 

apesar de uma disposição textual linear, é preciso considerar, desde o início dessa 

leitura, o fato de que as tendências musicais, em cada período ou década, não se 

excluíram ou se sucederam, mas sim, coexistiram ou predominou uma ou outra.  

No Brasil, o surgimento dos meios de comunicação em massa, por volta dos 

anos 1950, não representou, necessariamente, a criação de uma indústria cultural, 

pois mesmo com a existência de diversas empresas e o surgimento de inúmeros 

artistas, havia pouca organização das empresas e baixo desenvolvimento técnico 

das atividades (LIMA, 1982).  

Esse cenário fez com que a cultura criada pela indústria fonográfica e 

veiculada pelos meios de comunicação apresentasse particularidades no que se 

refere à sua própria organização, à abrangência e à função, quando comparada à 

cultura produzida em países vizinhos. Observa-se, então, o surgimento de um 

modelo populista de formação de cultura de massa, conforme apresenta Barbero 

(1997, p. 178), quando afirma que os meios de comunicação de massa atuaram 

como elementos responsáveis pela imersão de uma cultura de massa capaz de agir 

como um elemento de integração nacional.  

O rádio chega ao Brasil em 1922, apresentado à sociedade brasileira no 

momento em que o país buscava a modernização e o início numa nova era de 

comunicação de massa, conforme Calabre (2002) relata o dia 07 de setembro de 

1922, no Rio de Janeiro: a população carioca, em meio comemoração do centenário 

da Independência do Brasil, por meio de receptores espalhados pela capital, ouviu 

o discurso do então presidente Epitácio Pessoa (1865-1942) que saudava a data 

festiva e a inovação comunicacional com seu discurso e com a execução da ópera 

O Guarany, de Carlos Gomes.  

Em 1927 chega ao Brasil o sistema elétrico de registro de sons, momento em 

que as gravações sonoras são realizadas com maior qualidade de produção, 

permitindo aos interpretes o desenvolvimento de modalidades de canto popular e o 

distanciamento dos estilos operísticos adotados até então. A popularização da 



  
  40 

 

  

música popular, a partir da era do rádio, fez surgir grandes nomes da comunicação 

e da música conhecidos até os dias de hoje.  

O movimento de expansão do rádio por todo o país, incluindo e 

principalmente pelos interiores do território, colaborou diretamente para a adoção 

da música brasileira como predileção dos brasileiros. Essa aceitação motivou a 

criação de estúdios por parte das emissoras de rádio, para a realização de shows 

musicais com presença de público em plateias. Esses estúdios, motivados pelo 

consumo desses produtos, chamaram a atenção do mercado estrangeiro para o 

país que até 1945 tinha, apenas, três empresas de rádio.  

O crescimento da MPB, promovida em grande parte pelos veículos de 

comunicação de massa, sobretudo pelo rádio, oportunizou uma mistura de gêneros, 

com destaque ao samba, que paulatinamente deixou seus redutos tradicionais e 

aproximou-se da classe média do estado do Rio de Janeiro. Foi por meio do rádio 

que compositores tais como Ary Barroso (1903-1964), Custódio Mesquita (1910-

1945) e Noel Rosa (1910-1937) foram responsáveis por mediar essa circulação.  

Contudo, a inserção do samba, por exemplo, no mercado musical brasileiro, 

foi submetida a algumas reformulações, tornando-se mais ‘refinado’ e 

‘intelectualizado’. Esse segmento musical, até então tachado pelos intelectuais 

como uma música associada à etnia negra, foi transformado, então, em um símbolo 

nacional (VIANNA, 1995, p. 32).  

Nesse cenário, o discurso nacional popular, proclamado por composições e 

marcado pelas ideias de identidade nacional e brasilidade, passa a ser recorrência 

nas composições da música popular. A exemplo de Aquarela do Brasil (1939), de 

Ary Barroso (1903-1964), em que se revelava o que Mário de Andrade definiu como 

o último estágio de formação do músico nacionalista, descrita como “a fase da 

inconsciência nacional” (CONTIER, 1985, p. 29). 

Esse discurso foi à época do governo Vargas (1930-1945), acompanhado de 

um vocabulário de malandragem apresentado como um contradiscurso à ideologia 

do governo que estimulava o discurso ufanista-nacionalista. Nesse caso, os 

esforços do governo consistiam na consolidação de um símbolo do Estado Novo, 

intenção que não foi suficiente para evitar a inserção da ideologia do trabalho na 

consciência da população, ao passo que o cantor e compositor Silvio Caldas (1908-

1998) cantava “tenho orgulho de ser tão vadio”.  
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Nesse movimento de ‘intelectualização’ da música popular daquela época, 

havia também, a ‘classificação’ das músicas em boa ou má, por meio de 

manifestações de jornalistas, radialistas e músicos que analisavam o caráter 

verdadeiramente brasileiro da composição ou se tal música possuía aspectos 

estrangeiros. De acordo com o compositor, jornalista e cronista Orestes Barbosa 

(1893-1966), esse processo era chamado de “higienização poética do samba”.  

A partir da década de 1950, o Brasil passa pela crise do modelo populista e 

por um processo de formação de cultura de massa. É o que aponta Lenharo (1995), 

classificando esse fato como a “carnavalização do cotidiano”, caracterizada pelos 

estímulos dos programas de rádio para o surgimento de ídolos e com eles os fãs, 

bem como tudo aquilo que uma cultura de massa em formação precisa para existir, 

reproduzindo, logo, a real situação da sociedade brasileira. As emissoras de rádio, 

então, estavam em meio a um dilema entre agradar as massas e controlá-las ou 

perder a capacidade de alcance da sociedade (LENHARO, 1995, p. 78). 

A popularização da massa acarretou reações dos setores mais elitistas da 

sociedade, à época, representada pela classe média que ascendia do pós-guerra. 

Em resposta, diversos meios de comunicação começaram, por exemplo, a cobrar 

ingressos para que as pessoas participassem de programas de auditório e a separar 

a plateia do palco por meio de paredes de vidro, na tentativa de separar o público 

(TINHORÃO, 1981).  

Desde essa massificação musical realizada pelo rádio, surgiram tendências 

de popularização de fonogramas com gêneros tais como o bolero, a guarânia, o 

tango, a música sertaneja, o baião e as marchinhas carnavalescas. Esse movimento 

fez surgir, por exemplo nomes como o da compositora Emilinha Borba (1923-2005), 

Marlene (1922-2014), Dalva de Oliveira (1917-1972), Ângela Maria (1929-2018), 

Cauby Peixoto (1931-2016), Anísio Silva (1920-1989) entre outros.  

Para que todos os tipos de público que emergiam no país naquele momento 

fossem atendidos, a indústria fonográfica criou uma segmentação musical, 

inaugurando, em 1946, uma linha de repertório direcionada a uma nova boemia 

intelectualizada e originária no Rio de Janeiro, movimento que, décadas à frente 

criaria a Bossa Nova.  

A Bossa Nova representou, então, a união de elementos oriundos do jazz, da 

música erudita e da música popular brasileira, responsável pela tradução da 

ideologia de uma classe média que vivencia a felicidade do desenvolvimento do 
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governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961). A confiança na política econômica 

posta em prática e a tendência à democracia colaborariam para a suavização e a 

leveza dos temas discutidos nas músicas desse período (SANT’ANNA, 1986).  

Na segunda parte dos anos 1960, o rock and roll dominou as rádios no Brasil. 

Essa representativa cultura de massa norte-americana chegou ao país trazendo 

consigo a temática da rebeldia juvenil. Em 1957, foi gravada a primeira composição 

de um brasileiro em rock, denominada Rock and Roll em Copacabana, de autoria 

de Miguel Gustavo e interpretada por Cauby Peixoto. Após essa inovação, diversos 

cantores aderiam à tendência, a exemplo de Tony (1936) e Celly Campelo (1942-

2003), Ronnie Cord (1946-1986) e Sério Murilo (1941-1992) entre outros.  

Ainda nos anos 1960, o Brasil foi submetido a um processo de 

reordenamento político-ideológico, a partir da modificação de ideais como as de 

povo, nação, libertação, identidade nacional, concebidas a partir de uma tônica 

‘romântico-revolucionária’, definidas, até então, por movimentos populares como o 

Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes.  

Tal projeto nacional popular foi referência tanto na política em si quanto na 

produção cultural da época, principalmente no que se refere às referências artísticas 

dos intelectuais, com influência do meio universitário. Essa cena, até então marcada 

pela ideologia nacional-desenvolvimentista e pelo engajamento, influenciou 

fortemente a música popular, que, por consequência, traduziu esse ideário. 

 

De fato, nós tínhamos percebido que para fazer o que acreditávamos que 
era necessário, tínhamos de nos livrar do Brasil tal como o conhecíamos... 
tínhamos que ir mais fundo e pulverizar a imagem do Brasil carioca... o 
Brasil com o seu jeitinho e seu Carnaval... acabar de vez com a imagem 
do Brasil nacional-popular e com a imagem do Brasil garota da Zona Sul, 
o Brasil mulata de maiô, meias brilhantes e salto alto. Não era apenas uma 
revolva contra a ditadura militar (VELOSO, 1997).  
 

Em 1962, compositores e intérpretes da Bossa Nova, tais como Carlos Lyra 

(1939), Sérgio Ricardo (1932), Nara Leão (1942-1989), Geraldo Vandré (1935), 

Paulo Sérgio Valle (1940) e Marcos Valle (1943) iniciaram a construção de um novo 

discurso musical brasileiro, a chamada, então, música de protesto. Acerca dessa 

movimentação, a intérprete Nara Leão declarou: 

 
Ando muito confusa sobre as coisas que devem ser feitas na música. Mas 
tenho uma certeza: a de que a canção pode dar às pessoas algo mais que 
a distração e o deleite. A canção popular pode ajudá-las a compreender 
melhor o mundo onde vivem e a se identificar num nível mais alto de 
compreensão (TINHORÃO, 1978, p.232). 
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Ainda nos anos 1960, a Jovem Guarda, movimento liderado pelos jovens 

Roberto Carlos (1941), Wanderleia (1946) e Erasmo Carlos (1941) surge como um 

contraponto a essa música de protesto, caracterizada por um discurso distante 

daquele politizado e com referências diretas à cultura norte-americana. Com um 

discurso formado por composições voltadas ao público juvenil, as canções 

possuíam um tom ingênuo, romântico e com elementos de humor e rebeldia 

adolescente da época.  

Para aumentar essa competição entre a música de protesto e a música de 

rebeldia, as emissoras de TV, visando ao aproveitamento de audiência e ao 

faturamento, promoveram festivais de MPB, que serviam, basicamente, para revelar 

os artistas e divulgar as canções. Tais festivais colaboraram para popularização e 

a massificação das músicas, fator que alterou consideravelmente as regras do fazer 

musical, criando um novo tipo de artista e um novo público.  

Em 1967, os baianos Caetano Veloso (1942) e Gilberto Gil (1942), genuínos 

representantes da música de protesto adotaram, como forma de transgressão à 

polarização estabelecida entre a música de protesto e a bossa nova, elementos 

estéticos do rock nas apresentações, acarretando o surgimento de um novo estilo 

musical, o Tropicalismo (ou Tropicália ou, ainda, Movimento Tropicalista).  

Tendo como característica a incorporação de elementos do Manifesto 

Antropofágico de Oswald de Andrade, além do uso de uma linguagem experimental 

apoiada no contexto urbano-industrial, essa nova vertente utilizou-se de um 

discurso crítico da paródia (RISÉRIO, 1982). No âmbito político, esse foi um período 

de expansão das críticas realizadas pelo tropicalismo ao governo, momento em que 

os brasileiros assistiam às principais investidas militares no Brasil, tendo como ápice 

o AI-5 e o fortalecimento da ditadura militar, durante as décadas de 1970 e 1980.  

De 1969 a meados dos anos 1980, a massificação cultural foi cada vez maior 

no Brasil. Um exemplo disso foi a consolidação da indústria cultural, a partir do 

fortalecimento da indústria fonográfica por meio de investimentos estrangeiros 

(ORTIZ, 1994). A música foi utilizada, então, como principal instrumento artístico 

para expressão popular. A exemplo do período militar, em que a música Pra não 

dizer que não falei das flores (1979), de Geraldo Vandré, composta em 1968, 

representou um marco na luta popular contra o regime militar.  

 
Caminhando e cantando/ 
E seguindo a canção/  
Somos todos iguais, braços dados ou não/  
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Vem, vamos embora que esperar não é saber/ 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 

 

A partir do estabelecimento do AI-5, muitos compositores de canções como 

essa tornaram-se alvos da censura militar, que apoiada na Doutrina da Segurança 

Nacional valeu-se, durante 10 anos, censurou mais de mil canções (MAKLOUF, 

1984).  

Chegando aos anos 1970, o Brasil assiste ao surgimento de um rock and roll 

mais brasileiro, distante dos elementos americanos da Jovem Guarda e próximo ao 

estilo Tropicalista, executando um repertório complexo de ser enquadrado em uma 

tendência musical. Nesse período surgiram grupos como os Mutantes, Secos e 

Molhados, Terço, 14 Bis, além de compositores como Rita Lee (1947), Ney 

Matogrosso (1941) e Raul Seixas (1945-1989) (CALAZANS, 2012, p.52).  

Já na década de 1980, o movimento ‘Rock Brasil’ ou ‘BRock’ surgiu no Brasil, 

a partir da explosão de bandas como Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Blitz 

e Legião Urbana, que revisitaram o discurso musical próximo àquele das músicas 

de protesto dos anos 1960, considerando que traziam a rebeldia e a irreverência 

juvenis de um período marcado pelo fim da ditadura militar e o início de um 

movimento a favor de eleições diretas. Esse estilo representava a consolidação da 

cultura de massa no Brasil ligada diretamente ao urbano, à urbanização, à formação 

de uma sociedade de consumo e à ligação do país com um processo de 

mundialização da cultura.  

Num movimento de contraponto a esse discurso urbano e cosmopolita, 

movimentos que objetivam o alcance aos segmentos mais populares da sociedade 

emergem na mídia e tornam-se conhecidos nacionalmente, a exemplo do forró e do 

brega, com seus repertórios românticos e dramáticos e com fortes semelhanças aos 

gêneros latinos tais como rancheira mexicana, guarânia e o bolero, cantados por 

importantes intérpretes remanescentes da Jovem Guarda, tais como Jerry Adriani 

(1947-2017), Antônio Marcos (1945-1992), Wanderley Cardoso (1945), Odair José 

(1948), Reginaldo Rossi (1943-2013) e até mesmo o jovenguardista Roberto Carlos.  

Inevitavelmente, a ligação ao fluxo comunicacional e musical que ascendia 

nos anos 1980 e 1990 fez com que o país, efetivamente, adentrasse ao fluxo cultural 

mundial, fato que acarretou o surgimento de novos segmentos de mercado tais 

como o sertanejo, a partir da mistura dos ritmos do sertão brasileiro e a country 

music.  
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Nos idos de 1990, a partir do surgimento de muitas duplas sertanejas, a 

exemplo de Chitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano, 

o ritmo dominou o mercado musical brasileiro, transformando as canções em trilhas 

sonoras nacionais e sustentando o mercado fonográfico, numa época marcada pela 

crise no setor fonográfico (ZAN, 1995).  

Após o desgaste do sertanejo, por volta dos anos 1990, o mercado 

fonográfico viu surgir o pagode, a partir da mistura de elementos do samba, da black 

music, do funk, do reggae e dos afoxés baianos.  A similaridade de grupos dessa 

vertente está no fato de que a grande maioria adveio de periferias de grandes 

cidades brasileiras e possui, ao mesmo tempo, um discurso composto por temas 

tais como a afirmação da identidade negra, com desenvolvimento desse tema, até 

mesmo nas denominações e nas referências nas letras das músicas, a exemplo dos 

grupos Raça Negra e Negritude Jr.  

A partir dos anos 1990, a música baiana inspirou o surgimento de ritmos 

como o axé music e o pagode, a partir de articulações culturais/musicais no âmbito 

local e global, considerando que o sertanejo mistura música caipira, brega e pop; o 

pagode, características da roda de samba e do fundo de quintal com o pop; o axé, 

por sua vez, mistura elementos do samba baiano e do reggae. 

Os avanços da tecnologia nas trocas e na produção de aspectos culturais e 

econômicos acarretam instabilidades nas identidades baseadas nas noções 

espaço-temporais de etnia e/ou de nação. No entendimento de Hall (1997), essa 

crise de identidade é consequência do deslocamento de estruturas e dos processos 

centrais das sociedades modernas, juntamente ao enfraquecimento dos parâmetros 

culturais de referência, o que acarreta, por sua vez, uma identidade descentrada, 

deslocada e fragmentada e, portanto, mais móvel.  

Na arte, especificamente, caso esse processo de desterritorialização exista 

e cresça amplamente, haverá, por consequência, movimentos de reterritorialização, 

num movimento de afirmação do local e do regional. Na música, significa dizer que 

canções serão representação de sujeitos desterritorializados (determinada canção 

já não canta mais aquilo que o sujeito é/foi) e reterritorizalidos (determinada canção 

passa a cantar o que o sujeito se tornou/é), processos que apesar de se 

autoexcluírem, existem ao mesmo tempo e em harmonia.    

Por isso, tais processos não são antagônicos, mas sim complementares, pois 

a hibridação intercultural reestabelece as identidades étnicas, regionais e nacionais 
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num cenário pós-moderno, considerando ser inevitável negar as trocas culturais 

realizadas nesse e em todos os âmbitos dos respectivos sistemas simbólicos.  

3.4  A música como meio de constituição das identidades culturais 
 

As relações humanas são construídas entre os seres humanos por meio da 

linguagem. Na artística, a música, por exemplo, exerce um papel único no modo de 

expressão, percepção e experimentação da sexualidade e da relação dessa com a 

sociedade. Assim, torna-se necessário discutir os modos pelos quais essa relação 

ocorre, sobretudo nas letras de músicas ouvidas desde a infância a maturidade, 

pelo mundo afora, em diversas línguas e gêneros musicais.  

Historicamente, a música é considerada um dos meios pelos quais a 

sexualidade é manifestada, bem como sua vivência é narrada e sua importância no 

âmbito social e psicológico é exaltada, sendo entendida, assim, como uma temática 

recorrente e abrangente na sociedade. Confirmando esse entendimento, Foucault 

(1998) assinala em ‘História da Sexualidade I: a vontade de saber’, que a sociedade 

moderna “deseja sempre inserir o sexo no discurso, como forma de um sugestivo 

prazer de dizer”. Assim, a sexualidade é debatida socialmente a partir da relação 

entre os sujeitos e a sociedade, como descrito por Giddens:  

 
sexualidade: tema que poderia ser uma irrelevância pública – questão 
absorvente, mas essencialmente privada. Poderia ser também 
considerada um fator permanente, pois se trata de um componente 
biológico e como tal necessário à continuidade das espécies. Mas, na 
verdade, o sexo hoje em dia aparece continuamente no domínio público e, 
além disso, fala a linguagem da revolução (GIDDENS, 1993, p. 9).  

  

Em sua discussão, o autor afirma que a sexualidade poderia ser tanto um 

assunto irrelevante à sociedade quanto um assunto tratado somente como 

necessário à continuidade das espécies, sendo, contudo, atualmente, um tema em 

que todos opinam, constituindo, a partir dessas manifestações, uma linguagem de 

revolução na sociedade.   

Entre essas manifestações de linguagem, a mídia exerce função única na 

formação das práticas discursivas, cujas respectivas posições são inseridas de 

modo sutil e esparso nas relações entre os sujeitos e nos modos de interpretação 

dos acontecimentos do dia a dia.  
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A compreensão dessa função discursiva na sociedade tem como 

consequência a compreensão do funcionamento do discurso, considerando que 

evidencia os efeitos de sentido que resultam das posições do sujeito e a natureza 

polêmica de todo discurso. Assim, compreende-se que a ordem do discurso faz 

como que todo discurso seja organizado, selecionado e redistribuído de acordo com 

os procedimentos de controle e as posições ideológicas de seus sujeitos 

(FOUCAULT, 1996).  

É possível tecer análises acerca da história da música ocidental por 

intermédio do seu próprio discurso, a partir de consideração do fato de que a 

música, antes de tudo, ser uma expressão humana.  A partir dessa condição, a 

música permite o exame dos modos pelos quais os sujeitos lidam com seus 

sentimentos por meio da linguagem musical, composta por melodia, letra e efeitos 

sonoros organizados previamente. Dessa forma, a música oportuniza a 

representação temporal, social e histórica.  

 O discurso sexual no interior da música brasileira rompe com as barreiras 

impostas pelo discurso moral, inserindo essas produções no campo do profano. 

Nesse cenário, os comportamentos pudicos são refutados, devido ao fato de essas 

produções artístico-musicais, em muitos os casos, constituírem-se manifestações 

transgressoras e que questionam a manipulação realizada pelas ideologias que as 

atravessam, principalmente no que tange às práticas sexuais que, tradicionalmente, 

devem prezar pela castidade da carne.  

Em seus escritos sobre O Discurso Pornográfico (2010), Maingueneau afirma 

que esse é um discurso de status atópico, pois é um discurso, ‘impossível’, ao 

mesmo tempo, de não existir e de existir. Ao discorrer sobre a atopia, o autor utiliza 

o discurso pornográfico como objeto de estudo, para explicar essas possibilidades, 

quando explica as impossibilidades de um discurso de status atópico: 

 

O primeiro impossível é da ordem do fato: diante do que é uma sociedade, 
é inescapável que produções desse tipo surjam. O segundo impossível, 
por outro lado, é da ordem da norma: se a pornografia tivesse pleno direito 
de cidadania, se pudesse circular sem a menor restrição, então não 
haveria sociedade possível. [...] Certamente, a pornografia existe, no 
sentido de que é maciçamente atestada, mas ela não existe plenamente, 
no sentido de que é clandestina, nômade, parasita, escondida 
(MAINGUENEAU, 2015, p. 145) 

 

 Nesse status de um discurso atópico, a pornografia acaba sendo delimitada 

aos controles sociais relativos à sua circulação e divulgação, por exemplo. Na MPB, 
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assim como em outras manifestações culturais, diversos discursos se cruzam, seja 

por convergência ou divergência e a música, especialmente a popular brasileira, 

torna-se uma arena desses encontros, geralmente de contradição, em que o 

proibido e o liberal, o sagrado e o profano, o glamour e as mazelas sociais são 

expostas e publicizadas. Esse embate de posições ideológicas é a possibilidade 

para a construção de visões distintas sobre esses discursos existentes na música.  

Historicamente, indústria cultural da modernidade, desde sua criação aos 

tempos atuais, é comandada pela classe dominante, que dissemina à população, 

por meio dos veículos de comunicação, os discursos que visam ao controle da 

sociedade. Esse controle social exerce diretamente influências nas estruturas 

econômicas, políticas e culturais da classe dominada, ao ser o alvo, por meio de 

instituições como a escola, a igreja e a mídia, de discursos que objetivam, de modo 

geral, a não contestação da realidade em que essa se encontra.  

Nesse sentido, a classe dominante cria e estabelece os padrões de 

comportamento da classe dominada, impondo a visão e as formas de mundo ideal, 

em que o consumo, na era da pós-modernidade, determina o que é ou não é cultura, 

transformando-a num bem de consumo que é vendido à classe dominada. Tal 

controle ideológico é realizado por meio da cultura direcionada a cada classe social 

denominada “produto cultural”.  

Destaca-se, assim, a diferença entre os termos indústria cultural e cultura de 

massa estabelecida por Adorno e Horkheimer (1974) em que indústria cultural se 

refere à produção de um padrão, uma estética comum ao consumismo, enquanto 

que cultura de massa é caracterizada pela denominação conferida aos ‘produtos’ 

rotulados como ‘artísticos’ e reproduzidos amplamente pela indústria cultural e não 

pelo povo. De acordo com Caldas (2000, p.09).  

 
todos os bens culturais e as produções espirituais de formação de 
indivíduos passam a ser exclusivamente determinados pelas leis do 
mercado. Seu destino primeiro e último é o mercado consumidor; a 
transmissão dessa cultura deve ser imediatamente inteligível a todos. Sua 
lei é a da facilidade e é, nessa medida, criadora de estereótipos (CALDAS, 
2000, p.9). 

 
 

A partir disso, os produtos culturais mais elaborados são criados e 

direcionados à elite econômica, enquanto as classes menos favorecidas são 

influenciadas ao consumo de produtos culturais tidos como menos importantes ou 

menos elaborados. Nessa dinâmica: 
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cada classe social e até mesmo cada segmento dessas classes sociais 
terá, de acordo com sua especificidade socioeconômica, de consumir 
produtos que apresentam nítidas diferenças qualitativas entre si (CALDAS, 
2000, p.19). 
 

 

Na atualidade, as expressões humanas, mais especificamente a música, 

configuram-se como um produto cultural transformado em instrumento de 

manutenção da dominação social por meio da disseminação de discursos que 

objetivam o domínio e diferenciação entre as classes sociais.  A partir da 

acentuação dos confrontos e das trocas entre as culturas, acentuam-se, também, 

os processos de deslocamento das identidades, entrando em discussão o 

hibridismo cultural.  

Nessa discussão, o local e o global misturam-se e formam novas articulações 

culturais. O local é invadido e modificado por meio de influências sociais, enquanto 

que o global, concomitantemente, transforma o global, num movimento de mão-

dupla. A expansão do consumismo colabora para esse efeito de “supermercado 

cultural”, desalojando e desvinculando as identidades de tempos e espaços 

restritos.  

Nessas discussões, Canclini (1995) inova ao refletir sobre identidades, pois 

a relaciona diretamente ao consumo. Nesse raciocínio, as identidades são definidas 

e configuradas por tudo que alguém tem ou poderia ter, pelos bens materiais, 

estéticos e culturais produzidos. Assim, a redefinição do senso de pertencimento e 

identidade é “organizada cada vez menos por lealdades locais ou nacionais e mais 

pela participação em comunidades transnacionais desterritorializadas de 

consumidores” (CANCLINI, 1995, p. 28).  

3.5  A música como elemento para expressão sobre o erótico 

 

Sobre a música como uma expressão da sexualidade, Trotta (2009, p. 134) 

teoriza que é possível o destaque a três elementos que constituem a estrutura 

mercantil da música e que, por isso, marcam a relação com a sexualidade: o 

primeiro, relacionado diretamente ao som; o segundo, referente ao sentido 

linguístico, que nasce a partir da relação entre letra e melodia; e o terceiro, o seu 

caráter visual, elemento-chave da construção mercadológica da música na 

sociedade digital que vivemos hoje.  
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 Ainda de acordo com Trotta (2009), o som está diretamente ligado aos apelos 

realizados pela dança ou o modo como o som é corporificado, fazendo, por meio de 

movimentos, referências ao erotismo.  

O segundo elemento, o sentido linguístico, remete às questões semânticas 

das letras das canções, responsável pela proximidade ou distanciamento do âmbito 

da sexualidade. Nesse aspecto, a voz que canta – a melodia, o timbre, o estilo e 

etc. – registra sonoramente o discurso da voz que confere sentido verbal e 

complementa o sentido erótico da música como um todo.  

Já o terceiro elemento, o visual, é representado por meio da criação visual 

dos artistas e dos objetos musicais, elementos que constituem o ambiente 

comunicacional da música. Dessa forma, os artistas, e sobretudo as artistas, são, 

no elemento visual, apresentadas ao público na qualidade de “objetos de desejo 

quase sempre erotizados, reforçando uma conexão estreita entre música, corpo e 

sexo” (TROTTA, 2009, p. 134).  

 A partir desses elementos, torna-se possível analisar as várias formas pelas 

quais esses elementos se misturam e se expressam, com o objetivo de que sejam 

compreendidos em sua dimensão relacional, emergindo dessa relação a 

possibilidade de um conhecimento que possibilite não somente a vivência da 

sexualidade de modo saudável, responsável e prazeroso, mas também que 

oportunize a compreensão das influências desses aspectos na relação entre 

música, sexo e sociedade. Entende-se, assim, que a sexualidade representada nas 

canções é feita de modo complexo e nasce a partir da relação entre esses três 

aspectos.  

A música e o sexo são fontes, cada uma a seu respectivo modo, do prazer 

humano, possibilitando referências diretas e indiretas ao corpo, à dança e ao 

contato humano (FRITH, 1998, p.144). Assim, considerando as frequentes 

associações entre os assuntos, verifica-se possível a investigação sobre os modos 

pelos quais uma música se torna mais ou menos próxima ao discurso erótico. 

A partir dos anos de 1980, a representante mundialmente conhecida e que 

realizou tal aproximação foi a cantora, compositora, dançarina e produtora norte-

americana Madonna (1958), que se utilizando de uma performance sob a qual foi 

popularmente associada a um objeto sexual, discutiu os códigos morais vigentes 

por meio de suas roupas e de uma performance midiática (KELLNER, 2001, p.343).  
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Nesse sentido, a atuação midiática da norte-americana está fortemente 

baseada nesses três elementos – som, letra e visual, que funcionam se 

complementando para o estabelecimento de um sentido diretamente sexual. A 

proximidade entre Madonna e o erotismo é a consequência da articulação entre 

roupas e atitudes provocantes (o visual), aplicados ao ambiente dançante das 

músicas e as vozes (som) que cantam o sentido das letras como Borderline (1983) 

e Like a Virgin (1984).  

A exibição dessas performances representa, de modo geral, a negociação de 

uma linha de fronteira, que determina o permitido e o ousado no campo da 

sexualidade. Dessa forma, a música popular emerge como um produto do 

entretenimento midiático que negocia e determina os códigos morais referentes à 

sexualidade. A exemplo do funk carioca, que colaborou para a disseminação do 

cotidiano e para a produção cultural dos funkeiros (FREIRE FILHO E 

HERSCHMANN, 2006, p.147) a carga ideológica direcionada às práticas musicais 

que transcendem as fronteiras esperadas, principalmente quando protagonizadas 

por grupos de poder financeiro baixo dentro da estratificação social, assim como foi 

feito com o ritmo reggaeton, em Cuba, que foi “oficialmente proibido” mas que 

sobreviveu por meio do sucesso midiático e cultural, conforme descreve Jan Fairley 

(2006, p. 475).  

A geração dessa tensão cultural motivada por essas músicas relaciona-se ao 

fato de que a constituição de regras morais não como “conjunto prescritivo” de atos 

determinados socialmente como certos ou errados. A moral deve compreender, 

também:  

 
o comportamento real dos indivíduos em relação às regras e valores que 
lhe são propostos: designa-se, assim, a maneira pela qual eles se 
submetem mais ou menos completamente a um princípio de conduta; pela 
qual eles obedecem ou resistem a uma interdição ou a uma prescrição; 
pela qual eles respeitam ou negligenciam um conjunto de valores; o estudo 
desse aspecto da moral deve determinar de que maneira, e com que 
margens de variação ou de transgressão, os indivíduos ou os grupos se 
conduzem em referência a um sistema prescritivo que é explícita ou 
implicitamente dado em sua cultura e do qual eles têm consciência mais 
ou menos clara (FOUCAULT, 2001, p. 26). 

 

 Assim, a moral constitui-se concomitantemente como um conjunto de normas 

aceitas e um cenário de possibilidades de atuações realizadas sob a regência 

dessas normas morais. Esse cenário abriga silenciosamente aspectos como a 

transgressão e a resistência a essas normas manifestadas por meio dos elementos 
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som, letra e visual, que paralelamente ou não, ratificam que o comportamento 

sexual e os discursos da linguagem relacionada ao sexo – incluindo, aqui, a música 

– não podem ser caracterizados de modo pronto e acabado por constituírem zonas 

de contato, convergência e divergência, além do compartilhamento de ideias sobre 

o sexo e a moral.  

 Atualmente, no Brasil, uma há uma forte disseminação de um discurso 

moralizante por meio de políticas estatais que visam à proibição de discussões que 

envolvam, mesmo de modo vago e/ou de modo educativo, o debate sobre 

sexualidade. A educação sexual nas escolas, por exemplo, vem sendo tratada pelas 

políticas governamentais da atualidade, como um debate ‘tabu’ e, por isso, vedado 

de ser realizado em sala de aula. Assim, mesmo se tratando de um produto artístico 

e comercial, fabricado com finalidades meramente lucrativas aos envolvidos, essas 

produções se tornam, na maioria das vezes, manifestações culturais de 

transgressão. 

A realização de procedimentos referentes à análise do discurso por meio de 

letras de música é possível apenas, e tão somente apenas, a partir do momento em 

que se considera a historicidade da linguagem, aspecto indissociável da sociedade 

em que se está inserido, destacando o fato de que “o caráter histórico da língua está 

em ela ser um fato social” (ORLANDI, 1996, p.99).  

Para o alcance desse objetivo, utilizou-se a teoria da Análise do Discurso de 

linha Francesa (ADF) que transcende aos cercos dos discursos e localiza, em 

demais princípios de análise, a constituição de outros sentidos das representações 

no contexto social. 

De modo geral, vislumbra-se, por meio das análises apresentadas, descrever 

as dimensões representativas da questão erótica ao longo da história da MPB e da 

atualidade, a fim de serem comparadas e analisadas, cada uma em sua respectiva 

realidade histórica-social.   

 

3.6  O erotismo existente em todos os gêneros e épocas 

 

Especificamente na música popular brasileira, existe uma “vertente maliciosa 

que negocia os limites da sexualidade com a sociedade de cada época, desde o 

século XIX” (LEME, 2002 apud TROTTA, 2009). O sexo narrado artisticamente nas 
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canções da MPB não é temática pertencente somente a um ou outro gênero 

musical.  

Esse assunto é recorrente em todos os segmentos musicais e, a partir da 

estratégia utilizada para atender às exigências do público que o consome, 

entendendo-se, atualmente, como os serviços de streaming, fica possível o uso de 

maior ou menor exposição desse tema. De acordo com Trotta: 

 
O que está sempre em jogo na abordagem da temática sexual é, a rigor, a 
negociação dessa “linha de fronteira”, o permitido e o ousado no campo da 
sexualidade. Nesse sentido, a música popular é um produto de 
entretenimento midiático que negocia e elabora os códigos morais 
relacionados à sexualidade, com toda sua polêmica. (TROTTA, 2009, 
p.134). 
 

 

Dessa forma, o sexo é tematizado nas músicas, independente do gênero – 

seja no forró, no samba, no funk, no rock, na bossa nova entre outros, abordando 

valores e regras morais, estabelecendo o que se pode ou não fazer, o se pode ou 

não pode dizer e, principalmente, o que pode ou não se pode cantar, considerando 

o fato de a sociedade estar submetida a um sistema prescritivo que estabelece o 

certo e o errado, o socialmente compreendido como padrão de comportamento 

correto e também o gosto musical adequado e refinado. Observa-se, assim, que o 

erotismo que se faz presente nos discursos do cancioneiro brasileiro, apesar de ser 

historicamente documentado pelos registros mais antigos, é submetido, atualmente, 

à dinâmica da explosão discursiva promovida pela pós-modernidade do ocidente.  

Em seu livro sobre O Discurso Pornográfico (2010), Maingueneau discorre 

acerca da literatura pornográfica, elucidando a diferença entre o que é pornográfico 

e o que é apenas ‘erótico’, ao afirmar que  

 

[...] o erotismo é um modo de representação da sexualidade compatível, 
dentro de certos limites, com os valores reivindicados pela sociedade e [...] 
constitui uma espécie de solução de compromisso entre a repressão das 
pulsões imposta pelo vínculo social e sua livre expressão 
(MAINGUENEAU, 2010, p.32). 
 
 
A pornografia é radicalmente transgressiva; ela pretende dar visibilidade 
máxima às práticas às quais a sociedade busca, ao contrário, dar 
visibilidade mínima, quando não, para algumas delas, visibilidade 
nenhuma [...] o pornográfico dá-se o direito de mostrar tudo, mas esse 
‘tudo’ é na realidade tudo aquilo que não deve ser mostrado 
(MAINGUENEAU, 2010, p.40) 
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A partir dos anos da década de 1980, com as atuações sociais a favor da 

redemocratização política do país, todas as liberdades represadas, os desejos 

abafados e a libido reprimida vieram à tona a partir de vários discursos que 

apresentaram, então, a intimidade sexual como uma regularidade.  

Nesse sentido, Giddens (1993, p.11) teoriza que “a intimidade implica uma 

total democratização do domínio interpessoal, de uma maneira plenamente 

compatível com a democracia na esfera pública”. Além do fato de o caráter social 

influenciar no aspecto íntimo, esse autor ainda estabelece que: 

 
O que se diz é que durante as últimas décadas ocorreu uma revolução 
sexual; e as esperanças revolucionárias têm conduzido à reflexão sobre 
sexualidade muitos pensadores, para os quais ela representa um reino 
potencial da liberdade (GIDDENS, 1993, p. 9). 

 
 

Nesse sentido, a partir dessa abertura política pela qual o país passou, os 

costumes, a cultura e a sociedade também foram, paulatinamente, passando por 

aberturas, rumo a modos mais flexíveis de pensamento e expressão das questões 

humanas. Entre essas questões, os debates sobre sexo ganharam uma postura 

social em que “o pessoal é político” (COSTA, 2005, p.02).  

De modo geral, a MPB é caracterizada por discursos em que a intimidade 

sexual é exposta, a depender do momento, amenizado pelo discurso romântico, 

numa tensão entre o erotismo e o amor. Nessa dinâmica, a síntese realizada e 

propagada no Ocidente, representada pelo afeto e luxúria vive até os dias de hoje, 

com variações de predominância de um sob o outro (GAY, 1990).   

De acordo com Faour (2006), o erotismo e o duplo sentido estão presentes 

nas diversas composições da MPB desde os mais antigos anos, percebendo-se, 

contudo, que o sentido dúbio era materializado de modo mais leve, enquanto que 

em determinados segmentos musicais é possível visualizar essa expressão erótica 

de modo mais aberto, como será visto nas análises dessa pesquisa.  

Michel Foucault (1926-1984) dedicou algumas de suas pesquisas ao estudo 

da sexualidade ao decorrer dos séculos, teorizando, inicialmente, em A Ordem do 

Discurso (1970), que existe, em todas as sociedades, um controle, uma seleção, 

uma organização e uma redistribuição das produções discursivas “por um certo 

número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”.  
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 Ainda nessa obra, o autor afirma que nas sociedades em geral, nem tudo 

pode ser dito por todos, a partir da existência de inúmeros modos de exclusão e 

interdição que determinam as produções do discurso. Em outras palavras, os 

dizeres são regulados por poderes que os orientam e os determinam se serão 

permitidos de adentrarem às discussões sociais ou não.  

 O autor ainda retoma, obras depois, os estudos sobre psicanálise e história, 

ao discutir a relação entre objeto de desejo e objeto de que os sujeitos desejam ter. 

O desejo e o poder são os orientadores das produções discursivas em inúmeras 

ocorrências. Nesse sentido,  

 
O discurso verdadeiro, que a necessidade de sua forma liberta do desejo 
e liberta do poder, não pode reconhecer a vontade de verdade que o 
atravessa; e a vontade de verdade, essa que se impõe a nós há bastante 
tempo, é tal que a verdade que ela quer não pode deixar de mascará-la 
(FOUCAULT, 1971, p. 20). 
 

 A vontade de ver explicitamente a verdade é ignorada frente à verdade 

permeada de riqueza e fecundidade, quando projetada aos olhos e promovida ao 

controle e a interdição daquilo que incomoda ou que foge aos padrões discursivos 

vigentes. Assim, é por intermédio do discurso que os conflitos sociais são 

materializados a partir das práticas discursivas, considerando que a manifestação 

concreta do discurso, retoma em si outras instituições do dizer, outros discursos que 

são repetidos na forma de um comentário, o que, ainda de acordo com Foucault, 

possibilita a construção de outros discursos e, ainda, emerge aquilo que estava 

“silenciosamente articulado em um texto” (FOUCAULT, 1971, p. 21). 

 A partir do pressuposto de que o erotismo que habita o discurso do 

cancioneiro brasileiro obedece à dinâmica da explosão discursiva promovida pelas 

sociedades modernas no ocidente, a ideia de acontecimento discursivo proposta 

por Foucault, faz referência ao fato de que um discurso pode ser único, não se 

repetir, independente do enunciado que o constituiu e que pode integrar outros 

discursos, sem, apesar disso, estabelecer as mesmas relações sócio-histórico e 

ideológicas que estabeleceu com os primeiras condições em que foi produzido. De 

toda forma, o enunciado é “sempre um acontecimento que nem a língua nem o 

sentido podem esgotar inteiramente” (FOUCAULT, 1969, p. 31). Assim, vislumbra-

se o fato de que o erotismo existiu historicamente na música popular brasileira, 

alterando-se os meios pelos quais esse discurso erótico se relacionava com a 

sociedade.  
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 A partir disso, verifica-se que “o novo não está no que é dito, mas no 

acontecimento de sua volta” (Foucault, 1971, p. 26). Esses enunciados que formam 

cada acontecimento discursivo integram diversas outras enunciações, propõem 

outras articulações interdiscursivas e intradiscursivas. Esse acontecimento é 

compreendido pelo momento histórico em que o discurso é processado, com tudo 

o que o envolve: os sujeitos, os lugares, as posições sociodiscursivas e, por isso, 

posições ideológicas defendidas ou renegadas, entre outros – aspectos que tornam 

aquele momento singular e, por conseguinte, o discurso que foi proferido.  

 Nesse sentido, tanto para as análises trazidas nesta pesquisa sobre o 

discurso erótico na música popular brasileira, quanto para as propostas dentro do 

campo da análise do discurso, a ideia de acontecimento é imprescindível.  

Apesar do fato de a música popular brasileira ser constituída por diversos 

gêneros, ritmos e influências e dialogar com outras inúmeras propostas sociais e 

musicais, há peculiaridades de as cenas, independente do gênero ou da época, se 

repetirem, mesmo que com unicidades no que se refere à representação dos 

sujeitos. As melodias, os temas, as coreografias e principalmente as letras dessas 

músicas se voltam para a exploração e exposição da sexualidade de homens e 

mulheres, sendo, todos esses elementos, fundamentais para a singularidade de 

cada materialidade discursiva.  

 Os debates sobre os discursos eróticos/sexuais advêm da Antiguidade 

Clássica, período histórico no qual o ideal de vida era o prazer (hedonismo) como 

via para uma vida feliz (eudemonismo). Sobre essa temática, Onfray (1999, p. 245) 

discorre sobre a existência de duas vertentes se destacaram: a Escola Cirenaica, 

fundada por Aristipo de Cirene, que acreditava que a busca pelo prazer deve ser 

realizada sob qualquer circunstância, ao tempo que toda dor deve ser evitada; e a 

vertente do Jardim de Epicuro, no qual o prazer é um ideal para a vida moral dos 

seres humanos, ponderando que nem todo o prazer colabora para o equilíbrio e a 

temperança humana, bem como nem toda dor deve ser evitada, pois existem 

sofrimentos necessários ao alcance de outros prazeres.  

Entre esses prazeres dominantes da ideologia hedonista que permeiam a 

MPB desde a sua fundação aos tempos atuais, o prazer sexual é o mais 

materializado, considerando a recorrência em suas letras. A centralidade do desejo 

e prazer libidinosos, torna os discursos existentes nas letras de músicas aqui 

analisadas o objeto de estudo privilegiado para a análise aqui proposta.  
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De acordo com Foucault (2007, p. 39), as discussões sobre sexo, 

principalmente nos últimos três séculos, geraram o que o próprio autor denomina 

de “erotismo discursivo generalizado”, sendo possível, a partir dessa afirmação, 

pensar que as constantes referências ao sexo, realizadas pelos compositores de 

músicas, são efetivos exercícios da sexualidade e que esse assunto esteja presente 

na linguagem humana, considerando as inúmeras produções discursivas, assim 

como o discurso médico, o discurso psicológico e o próprio discurso das mídias 

musicais, como será apresentado nesta pesquisa.  

Apesar do fato de esse tema ser debatido publicamente, ele ainda circula 

num caráter secreto ou confessionário. As sociedades modernas tratam o sexo 

como um assunto a ser sempre retomado e amplamente discutido, mas 

“valorizando-o como um segredo” que esconde um desejo de ser dificilmente 

controlado e, por isso, um sentimento do qual não há nem vergonha e nem juízo. 

Essa caracterização insana atrelada às discussões sobre sexo, inclusive também 

produzindo discursivo, faz crer que a sexualidade dos indivíduos precise ser 

regulada pelo discurso religioso, médico ou jurídico, visando à organização de “uma 

sexualidade economicamente útil e politicamente conservadora” (FOUCAULT, 

2007, p. 44).  

Além disso, Foucault (2007, p.116) elabora sobre a construção discursiva da 

sexualidade o conceito de dispositivo, que funciona “de acordo com técnicas 

móveis, polimorfas e conjunturais de poder”. Como um dispositivo da sexualidade, 

o autor teoriza a existência de uma “rede da superfície em que a estimulação de 

corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos 

conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encandeiam-se uns aos 

outros, segundo algumas estratégias de saber e de poder” (FOUCAULT, 2007, 117).  

Nesse sentido, as produções musicais sobre sexo são múltiplas e visíveis em 

diferentes materialidades, quando se considera a “explosão discursiva” realizada 

nos últimos anos sobre esse tema. A emergência do tema acontece a partir do 

desenvolvimento de outras áreas do conhecimento, ainda no início do século XIX, 

quando foram realizadas “mudanças também na maneira como os indivíduos são 

levados a dar sentido e valor à sua conduta, aos seus deveres, aos seus prazeres, 

aos seus alimentos e sensações” (FOUCAULT, 2010, p. 193). 

Ainda de acordo com esse autor, as instituições religiosas, judiciárias, 

médicas e pedagógicas suscitaram essas mudanças, promovendo os saberes em 
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inúmeras instâncias da sociedade. Atualmente, verifica-se que a mídia promove 

amplamente os discursos sobre sexo, sendo possível considerar a análise de letras 

de músicas, assim como de outras produções culturais, como fundamentais para a 

compreensão dos modos pelos quais a construção discursiva do sexo é realizada 

em nosso tempo.  

No século passado, o sexo foi descrito, de acordo com Richar Von Kraft 

(1931), num estudo denominado Psychopathia Sexualis, como uma “energia 

vulcânica”, que gera o “engolfo do corpo, pressionando de forma urgente e 

incessante nossos eus conscientes” (WEEKS, 2010, p. 40). A partir dessa premissa, 

o exercício da sexualidade também pode ser compreendido como uma vontade 

incontrolável, como será visto nas análises desta pesquisa, em que esse desejo 

encontra meios para ser discutido musicalmente.  
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4  MÉTODO   

 

Esta seção apresenta o método e as técnicas que foram utilizadas para a 

realização desta pesquisa. No que se refere à definição de método, Sampieri (2013, 

p. 49) diz que método da pesquisa é definido como “um conjunto de processos 

sistemáticos e empíricos aplicado no estudo de um fenômeno” nesse mesmo 

entendimento, o método “não é outra coisa do que a elaboração, consciente e 

organizada, dos diversos procedimentos que nos orientam para a realização do ato 

reflexivo”, inspirados nas palavras de Rudio (1992, p. 15). A pesquisa científica, 

enquanto investigação desses fenômenos, é motivada pelo “desejo de encontrar 

respostas para uma questão” (SANTAELLA, 2006, p. 112). 

A parte metodológica desta dissertação é iniciada pela descrição do tipo de 

pesquisa realizada com as respectivas características metodológicas do estudo, 

sucedidas pela definição da amostra da pesquisa, bem como dos procedimentos 

para a coleta e análise dos dados. Tais etapas são importantes de serem 

mencionadas, uma vez que a ciência visa mais do que a “[...] mera descrição dos 

fenômenos [...]” mas sim o “[...] estabelecimento, através de leis e teorias, os 

princípios gerais capazes de explicar os fatos, estabelecendo as relações e 

predizendo a ocorrência de relações e acontecimentos ainda não observados” 

(SANTAELLA, 2006, p. 109).   

4.1  Descrição do tipo de pesquisa 
 

Esta pesquisa possui seus objetivos classificados como exploratórios, pois 

seus objetivos visam à ampliação das informações dos pesquisadores acerca do 

assunto dessa pesquisa (SANTAELLA, 2006, p. 147).  

Quanto ao objeto, é classificada como bibliográfica, pois se utilizará de 

produções bibliográfica como livros, artigos, dissertações, teses e produções 

bibliográficas que versam sobre os temas aqui discutidos, de acordo com Santaella 

(2006, p. 148).  

O método da análise documental, na maioria das vezes é qualitativa, pois 

verifica o teor, o conteúdo do material selecionado para análise (MOREIRA, 2014, 

p. 272) e visa à resposta subjetiva de um questionamento apontado, por meio da 

identificação e análise de variáveis que possivelmente possuem relação entre si. 
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Dessa forma, “nos estudos qualitativos, é possível o desenvolvimento de perguntas 

e hipóteses antes, durante e depois para aprimorá-las e respondê-las” (SAMPIERI, 

2013, p. 33).  

Tal afirmação ratifica o pensamento de que esse tipo de pesquisa é 

adequado para o atendimento ao interesse de pesquisadores no que se refere à 

obtenção de dados necessários, advindos de um levantamento bem planejado e 

executado, fato que promove o conhecimento detalhado do problema estudado.  

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos visam à explicação 

dos porquês dos fenômenos sociais [...], considerando que os dados analisados são 

de natureza não métrica e se valem de diferentes abordagens (UAB/UFRGS, 2009).  

A justificativa para a escolha dessa abordagem consiste no fato de que por 

meio dela é possível o alcance do objetivo estabelecido, que é o de analisar, a partir 

da perspectiva da Análise do Discurso Francesa as letras de músicas.  

Dessa forma, a metodologia dessa pesquisa preocupa-se com os aspectos 

da realidade que podem também ser quantificados, centrando-se na compreensão 

e explicação dinâmica das relações sociais.   

Considerando a abrangência desta pesquisa, verificou-se, também, que o 

tipo de pesquisa exploratório-descritiva cumpriria os objetivos propostos, pois é 

necessária maior familiaridade com o problema, por meio da exploração e 

explicação desse fenômeno.  

Nesse caso, a pesquisa exploratória objetiva o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre as características de um determinado fenômeno para explicá-

lo em suas causas e consequências (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2010). 

  
4.2  Características metodológicas do estudo 
 

A presente pesquisa investigará os discursos materializados nas letras de 

músicas conhecidas nacionalmente.  

O foco incidirá sob as letras dos hits que figuraram nos rankings de mais 

tocadas, com base em dados fornecidos pela plataforma de compartilhamento de 

vídeos YouTube, pelo serviço de música Spotify e pelo Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição (ECAD), entre o período de janeiro de 2015 a janeiro de 

2019.  
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4.3  Definição da amostra da pesquisa 
 

 A amostra da pesquisa será constituída por 05 (quatro) letras de músicas 

classificadas de acordo com dados fornecidos pelo YouTube Brasil, pelo Spotify e 

pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) como 1ª colocadas 

nacionalmente no quesito execução.  

Essas fontes da pesquisa forneceram lista com 05 (cinco) títulos, sendo 

objeto de análise nesta pesquisa apenas as primeiras colocadas de cada ano, por 

cada empresa.  

A partir da comparação dessas três listas, verificou-se a existência de 

repetições ou discordâncias entre os títulos, por exemplo, a lista YouTube indica 

como 1ª colocada a música A, enquanto que, na lista Spotify e na lista ECAD essa 

mesma música figura como 3ª colocada. Nessa situação, será considerada a 

posição das duas listas.  

É necessário mencionar, ainda, que os critérios para inclusão são: a) letras 

escritas em língua portuguesa; b) músicas executadas em território brasileiro e c) 

métricas referentes ao consumo no Brasil.  

Os critérios para exclusão são: a) músicas escritas em outras línguas que 

não a portuguesa; b) dados referentes à execução dessas músicas em outros 

países e c) números de execuções dessas músicas em outros países.  

 

4.4  Procedimentos de coleta de dados 

 

Os procedimentos para a coleta dos dados necessários à elaboração dessa 

pesquisa foram guiados por Lakatos (2017, p. 191) e Moreira (2014, p. 270), quando 

afirmam que há extrema necessidade do pesquisador por procedimentos que 

sistematizem, categorizem e possibilitem a análise de dados brutos coletados na 

pesquisa, que lhe permita chegar a resultados significativos.   

Nesse sentido, a coleta de dados foi realizada por meio de relatórios 

fornecidos por essas empresas ao pesquisador, por meio de prévio contato via e-

mail. A partir desses três relatórios, foi possível mensurar as 10 produções musicais 

mais executadas, de acordo com cada fonte de dados, durante o período 

estabelecido. 
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4.5  Procedimentos para a análise dos dados 

 

 

Essa etapa configura-se como de fundamental importância para o sucesso 

de uma pesquisa científica. De acordo com Lakatos (2017, p. 182) “a importância 

dos dados não está em si mesmos, mas em proporcionarem respostas às 

investigações”, pois os dados são os códigos que sinalizam (ou não) as 

circunstâncias ocorrentes daquele problema investigado.  

Dessa forma, deve o pesquisador realizar buscas por meio do levantamento 

de dados, por meio de um método coletâneo ao quadro teórico de referência e 

também adequado à dificuldade a ser resolvida, método este com suas técnicas 

específicas, constituindo “um processo em que, simultaneamente, se busca, se 

examina e se prova a solução do problema” (RUDIO, 1992, p. 7).  
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5  RESULTADOS 

5.1  O discurso erótico e sensual na MPB 
  

O erotismo era um tema raro na MPB antes dos anos 60, de acordo com 

Faour (2006, p. 183), considerando haver, até então, discussões sobre amor e sexo 

a partir de uma perspectiva artificial. O erotismo e a delicadeza no discurso sobre o 

encontro de corpos eram expressos de modo contido e apareciam nas letras de 

música muito discretamente até o surgimento da bossa nova. Embora houvesse 

músicas dos mais variados temas nos discos dos anos 1970 e 1980, é curioso 

perceber que as o tema erótico se fez presente em músicas ao longo de todas as 

épocas, como veremos nesta seção. 

1939 - Bororó (Da cor do pecado): “esse corpo moreno, cheiroso e gostoso 

que você tem/ é um corpo delgado, da cor do pecado que faz tão bem”; 

1967 - Ivan Lins (Mudança de Ventos): “ah! Vem cá meu menino/ pinta e 

borda comigo/ me revista, me excita/ me deixa mais bonita”; 

1970 - Roberto Carlos (Os botões - 1970): “nos lençóis macios/ amantes se 

dão/ travesseiros soltos, roupas pelo chão”; 

1975 - Chico Buarque (Samba e amor): “eu faço samba e amor até mais tarde 

e tenho muito sono de manhã”; 

1975 - Luiz Gonzaga (Xote das meninas): “ela só quer, só pensa em 

namorar”; 

1976 – As Frenéticas (Perigosa) “eu sei que eu sou, bonita e gostosa e sei 

que você, me olha e me quer...” 

1977 – Sidney Magal (Meu sangue ferve por você): “quero lhe dar todo meu 

amor. Oh! Eu te amo, o meu sangue ferve por você”; 

1977 – Roberto Carlos (Cavalgada): “cavalgar por toda noite por uma estrada 

colorida”; 

1978 – Roberto Carlos (Cama e Mesa): “mas o homem que sabe o que quer, 

sabe dar e quere da mulher, o que melhor e fazer desse amor, o que comer, o que 

bebe, o que dá e recebe...” 

1979 - Caetano Veloso (Tigresa): “uma tigresa de unhas negras, íris cor de 

mel/ uma mulher, uma beleza que me aconteceu/ esfregando a pele de ouro marrom 

do seu corpo contra o meu/ me falou que o mau é bom e o bem cruel”. 
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1980 – Cazuza (Posando de star) “vem me experimentar, você sem texto, 

sem cinema! Não faz do sexo um problema, eu armo uma cena, quebro garrafa, 

morro de chorar, mas ainda te faço dar (-se)”. 

1982 – Alceu Valença (Morena Tropicana) “morena tropicana, eu quero teu 

sabor...” 

1984 – Agepê (Deixa eu te amar) “deixa eu te amar, faz de conta que sou o 

primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro”.  

1987 – Tania Alves (Aconteceu no elevador?) “por muito tempo você só me 

tratou, com frieza de um computador, não deu pra segurar o ardor, rolou mesmo lá.. 

no elevador”. 

1989 – Luis Caldas (Tieta) 

1990 - Genival Lacerda (Severina Xique-xique): “ele tá de olho é na botique 

dela”; 

1994 - É o Tchan (Melô do tchan): “segura o tchan, amarra o tchan”;  

1997 – Elymar dos Santos (Gostosa) “ela é tão gostosa, ela é tão faceira”; 

1998 – Araketu (Mal acostumado) “e quando faz carinho me abraça, aí eu 

fico de graça, te chamando pra me amar”;  

2000 - Os tribalistas (Já sei namorar): “eu sou de ninguém/ eu sou de todo 

mundo e todo mundo é eu também”; 

2000 – Bonde do Tigrão (Cerol na mão): “vou passar cerol na mão, vou cortar 

você na mão, vou aparar pela rabiola e vou trazer você pra mim”; 

2005 – Alcione (Meu ébano): “é, você é um negão de tirar o chapéu, não 

posso dar mole, senão você créu” 

2018 - MC MM (Só quer vrau - 2018): “essas maladra/ assandinhas/ só quer 

vrau, só quer vrau, só quer vrau, vrau, vrau”. 

  

5.2  Os hits musicais de 2015 a 2019 

  

O conceito de hit musical, pode ser definido como um “fonograma com alto 

potencial comercial e promocional”, de acordo com o estabelecido por Paludo (2010, 

p. 299). Apesar de esta pesquisa debruçar-se apenas sobre o campo da música, o 

sentido do termo hit, do inglês to hit, que numa tradução livre é traduzido como 

“acerto” ou “acertar”, refere-se a qualquer produção artística que alcance grande 

sucesso, seja uma música, um filme, um livro, pintura, entre outras manifestações 
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culturais. A partir de informações obtidas por meio de consulta aos sites das 

respectivas fontes da pesquisa, foram obtidos os rankings das músicas mais 

executadas de acordo com cada empresa, são elas: 

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD): fundado em 

1976, é uma instituição privada respaldada pela Lei Federal nº 5.988/73 e mantida 

pela Lei de Direitos Autorais Brasileira nº 9.610/98, objetiva a realização das 

cobranças financeiras e distribuição dos dividendos obtidos das exibições de 

conteúdos de direitos autorais, reunindo associações de músicos e compositores 

nacionais.  

O Spotify é um dos maiores serviços de streaming de música do mundo, uma 

plataforma que disponibiliza músicas para serem ouvidas por meio de pagamentos 

realizados à empresa, que por sua vez repassa aos artistas. Apesar de sua criação 

ter sido realizada em 2008, esse serviço de música chegou efetivamente ao Brasil 

apenas em 2014 e se consolida como o serviço mais atual de disseminação e 

consumo de música no mundo, meio pelo qual artistas divulgam seus trabalhos e 

estabelecem seus maiores recordes, a exemplo dos cantores que alcançam milhões 

e milhões de execuções de suas músicas.  

 O YouTube é um site de hospedagem de vídeos caseiros, filmes e 

videoclipes, fundado em 2005 por empresários americanos que desejavam um site 

que possibilitasse o fácil compartilhamento de vídeos na internet. Em 2006 o já 

conhecido mas ainda modesto site foi comprado pela companhia Google e cresceu 

imensamente. Hoje é considerado a principal fonte de disseminação de vídeos no 

mundo, a partir de sua alta capacidade de alcance por todo mundo, que em fevereiro 

de 2019 coroou o hit musical “Despacito” (de Luis Fonsi e Daddy Yankee), como o 

vídeo mais visualizado na plataforma, com um total de 6.209.792.780 execuções, o 

que representa 75% de toda a população mundial. 

A partir da proposta principal desta pesquisa, objetiva-se a mensuração das 

principais músicas executadas no âmbito nacional para torná-lo objeto de análise 

deste estudo. Tendo em como base os dados oriundos do ECAD, Spotify e 

YouTube, foram elaborados os gráficos a seguir, que consideram o ano e a posição 

em que o hit se encontra, como se vê no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Histórico de músicas mais tocadas por ano.  
A
N
O 2015 2016 2017 2018 2019 

1º SUÍTE 14 
ACORDANDO O 

PRÉDIO 
SUA CARA 

LARGADO ÀS 
TRAÇAS 

CEM MIL 

2º AQUELE 1% INFIEL DEU ONDA VAI MALANDRA JENNIFER 

3º ESCREVE AÍ 
TÁ TRANQUILO, TÁ 

FAVORÁVEL 
LOKA 

ENVOLVIMENT
O 

ESTADO 
DECADENTE 

4º A NOITE MALANDRAMENTE 
OLHA A 

EXPLOSÃO 
AMOR DE 
VERDADE 

ATRASADINHA 

5º BANG 50 REAIS TREM BALA 
APELIDO 

CARINHOSO 
RAPARIGA 

DIGITAL 

Fonte: ECAD (2019). 

 

De acordo com dados do ECAD, a música mais tocada no ano de 2015 foi 

“Suíte 14”, interpretada pela dupla Henrique e Diego; em 2016, “Acordando o 

prédio”, de Luan Santana, foi a mais executada; em 2017, o hit do ano foi “Sua cara”, 

cantada pelas cantoras Pablo Vittar e Anitta; em 2018 “Largado às traças”, da dupla 

sertaneja Zé Neto e Cristiano foi o hit do ano. Em 2019, até o momento, “Cem mil”, 

do cantor Gustavo Lima é apontada como hit do ano, precedida pelas músicas como 

visto no Quadro 1.   

 

Quadro 2 - Histórico de músicas mais tocadas por ano. 
A

N

O 2015 2016 2017 2018 2019 

1º SUÍTE 14 
ACORDANDO O 

PRÉDIO 
LOKA 

APELIDO 
CARINHOSO 

CEM MIL 

2º ESCREVE AÍ PRONTO FALEI DEU ONDA OI ATRASADINHA 

3º MUDANDO 
DE ASSUNTO 

50 REAIS 
VIDINHA DE 

BALADA 
NÃO FALA NÃO 

PRA MIM 
JENNIFER 

4º SAPEQUINH
A 

SEU POLÍCIA 
AR 

CONDICIONAD
O NO 15 

VAI 
MALANDRA 

ESTADO 
DECADENTE 

5º AQUELE 1% INFIEL 
AMANTE NÃO 

TEM LAR 

ROMANCE 
COM 

SAFADEZA 
VINGANÇA 

Fonte: Spotify (2019). 

   

 Nesta mesma lógica, o Spotify apontou as músicas mais tocadas nos últimos 

cinco anos. A canção “Suíte 14” foi apontada como hit de 2015; Já em 2016 

“Acordando o prédio” foi escolhida como música desse ano; em 2017, foi a vez de 

“Loka”, da cantora Anitta figurar como música do ano; em 2018, “Apelido Carinhoso” 

virou o hit do ano e em 2019, até o momento “Cem mil” é apontado como o hit do 

ano.  
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Quadro 3 - Histórico de músicas mais tocadas por ano. 
A

N

O 2015 2016 2017 2018 2019 

1º ESCREVE AÍ SOSSEGUEI LOKA PROPAGANDA JENNIFER 

2º SUÍTE 14 
PRONTO, 

FALEI 
VIDINHA DE 

BALADA 
VAI 

MALANDRA 
VOU TER QUE 

SUPERAR 

3º VAI VENDO 
ACORDANDOO 

PRÉDIO 
O GRAVE 

BATER 
AO VIVO E A 

CORES 
CEM MIL 

4º AGORA SEU POLÍCIA 
AMANTE NÃO 

TEM LAR 
TA TUM TUM 

QUEM ME 
DERA 

5º O DEFENSOR 50 REAIS SUA CARA 
APELIDO 

CARINHOSO 
SALVOU MEU 

DIA 
Fonte: YouTube (2019). 

 

Como se vê no Quadro 3, os dados do YouTube mostram que em 2015 

“Escreve aí”, do cantor Luan Santana foi a música do mais executada na plataforma; 

em 2016, “Sosseguei”, da dupla Jorge e Mateus foi a mais vista; no ano de 2017, 

“Loka”, da funkeira Anitta obteve maior número de visualizações; em 2018, 

“Propaganda“, da mesma dupla Jorge e Mateus ganhou como mais visualizada no 

site. Em 2019, até o momento o YouTube aponta como hit do ano a canção 

“Jennifer”.  

A partir da verificação dos hits dos últimos cinco anos, de acordo com essas 

três fontes de dados, faz-se necessária, para a análise dos hits desses anos, a 

elaboração de uma lista que combine unificadamente todos as três listas acimas 

expostas, como se vê no Quadro 4:  

 

Quadro 4 - Hits dos anos de 2015 a 2019 
A

N

O 2015 2016 2017 2018 2019 

1º SUÍTE 14 
ACORDANDO 

O PRÉDIO 
LOKA 

VAI 
MALANDRA 

CEM MIL 

Fonte: adaptado pelo autor (2019). 

 

A partir da combinação dos três quadros de dados para a formação do quadro 

acima, verifica-se as cinco canções mais tocadas no Brasil, de acordo com o ECAD, 

o Spotify e o YouTube. Essas canções serão analisadas a seguir. 
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5.2.1  Análise de Corpus 

 
 
 A música enquanto representação da manifestação dos sentimentos 

humanos, devido ao alcance de milhões e, às vezes, de bilhões de pessoas, torna-

se um instrumento de disseminação dos mais variados discursos, considerando-o, 

nesta pesquisa, como manifestação humana na qual emergem ideologias.   

Destaca-se a gama de discursos existentes na música, considerando-a como 

objeto para pesquisa sobre os dizeres que se expressam por meio dessa e que 

servem como instrumento para a compreensão da sociedade brasileira, uma vez 

que “[...] pensa-se essas práticas [sociais de referências ao sexo] como associadas 

necessariamente às comunidades que as realizam”, como estabelecido por 

Furlanetto (2003, p. 56). Dessa forma, a música é compreendida como uma 

manifestação popular que emerge para a sociedade por ser uma prática social de 

todas as classes.  

 O fato de ter amplo alcance e ser consumida em larga escala, principalmente 

por meio da internet, faz com que a música seja um dos mecanismos que expressa 

comportamentos em sociedade, neste estudo aqueles referentes ao desejo sexual, 

descrevendo e narrando comportamentos possíveis de serem caracterizados como 

ocorrências criminais de natureza sexual, tais como estupro (art. 213), assédio 

sexual (art. 216-A) ou ato obsceno (art.233), todos crimes previstos no Código Penal 

Brasileiro, e que se tornam comuns em meio a essa cultura erotizada cantada por 

canções como as que serão vistas a seguir.  

 

ANO: 2015 

MÚSICA: Suíte 14 

COMPOSIÇÃO: Mauricio Mello / MC Guimê 

INTERPRETAÇÃO: Henrique e Diego 

LETRA: 

 

l1. E vai ver que o frio é maior 
l2. Quando eu não for mais seu cobertor 

l3. Nem ouvir minha voz dizendo 
l4. Já é hora, acorda, amor 

 
l5. Ainda é tempo pra nós 

l6. Seu lugar é aqui 
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l7. Nem passou, nem vai passar 
l8. Quando a gente ama é assim 

 
l9. Briga, separa, quebra a cara e volta 

l10.Vê que sem o outro a vida é tão sem graça 
l11. Me ligue agora, tô te esperando 

l12. Vou te contar o que eu tô imaginando 
 

l13. Suíte 14, banheira de espuma 
l14. Nós dois se amando e a lua por testemunha 
l15. Jantar à luz de vela, champanhe com cereja 
l16. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa 

 
l17. Vou de mansinho, veja 

l18. Te amo, te odeio, mas mesmo assim quero você 
l19. Só você pra me ganhar com o olhar 

l20. Contigo até me perco te dou direito de me achar 
 

l21. Quer ser durona, mas é sensível como um vidro 
l22. Se emociona com nós se amando em uma hidro 

l23. Vem como brilho da estrela que brilha da ilha particular 
l24. Você merece o melhor, então venha aqui buscar 

 

 A canção Suíte 14 compõe o repertório da dupla sertaneja Henrique e Diego 

surgida no cenário musical brasileiro a partir da explosão do sertanejo universitário, 

a partir do ano 2010. Com aproximadamente 10 anos de carreira essa canção fez 

com que a dupla se tornasse conhecida em todo país, a partir da narração do 

reencontro de um casal.  

 Em linhas gerais, o hit descreve a tentativa do sujeito que canta essa música 

em retomar o relacionamento amoroso com a amada. Inicia, da l1 a l4, sugerindo, 

que a não retomada da relação pode levá-la ao arrependimento, quando canta que 

a amada ‘verá o frio’ maior quando o enunciador não for mais o cobertor que a 

esquenta, nem a voz que diz ‘já é hora, acorda, amor’ ao acordar. Na l5, o 

enunciador insiste na intenção de retomada da relação, quando canta ‘ainda é 

tempo para nós’. 

 Já nas l11 e l12, o mmesmo enunciador o pede ‘me liga agora, tô te 

esperando’, pois está imaginando o que vai acontecer, descrevendo, no ápice da 

música, o cenário do reencontro sexual que retomará à relação amorosa.  

 

l13. Suíte 14, banheira de espuma 
l14. Nós dois se amando e a lua por testemunha 
l15. Jantar à luz de vela, champanhe com cereja 
l16. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa 
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 O refrão da música anuncia o local em que o casal realizará o que propõe o 

enunciador: a suíte 14, numa clara referência a um motel. A seguir descreve: os 

dois se amando sob a luz do luar, essa como única testemunha, um jantar romântico 

sob a luz de velas, com a ingestão de champanhe com cereja, numa referência à 

bebida alcoólica de alta qualidade e à fruta que remete à sensualidade (cor 

vermelha e com semelhança a maçã, biblicamente a fruta do pecado). O ato em si 

tem como consequência ‘o amor pela vida inteira’, que será a sobremesa dessa 

grande e sensual refeição.  

O amor descrito na canção tem como objeto de desejo a amada que recebe 

insistentes convite à retomada da relação. Esse objeto é representado pelo 

outro/outra como “aquele com quem nos relacionamos em busca de ajuda para a 

sobrevivência do ponto de vista físico, ou para nos sentimos amados, queridos, 

respeitados, tolerados”, de acordo com Costa (2000, p. 32). 

  Após o refrão da música, a dupla utiliza-se de frases cantadas pelo MC 

Guimê, funkeiro que agrega à canção ainda mais sensualidade, devido a toda a 

carga erótica que o funk tem em sua constituição.  

 
Figura 1 - A dupla Henrique e Diego, em divulgação do hit Suíte 14. 

 
Fonte: divulgação. 
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O Mestre de Cerimônias canta versos que reforçam a vontade do enunciador 

em retomar a relação com a amada, ao descrever que essa a conhece ‘apenas com 

um olhar’ e que apesar da posição de ‘durona’ essa é emotiva pois ‘se emociona 

com nós se amando em uma hidro’, de hidromassagem, item que compõe, 

geralmente, suítes de motéis.  

O convite é finalizado pela proposta de que ‘você merece o melhor, então 

vem aqui buscar’.  

As narrativas amorosas cantadas pela música popular brasileira, na 

atualidade pelo sertanejo universitário, descrevem a conjunção sexual como a 

representação da concretização do amor. É preciso analisar, também, os modos 

pelos quais o ato de ‘amar’ é construído nessas canções, a exemplo do descrito 

entre a l13 e l16. 

 

l13. Suíte 14, banheira de espuma 
l14. Nós dois se amando e a lua por testemunha 
l15. Jantar à luz de vela, champanhe com cereja 
l16. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa 

 

Os efeitos de sentido levantados pela música remetem a cenas clássicas de 

amor, com descrição de objetos e situações consagradas como românticas, a 

exemplo da ‘banheira de espuma’, ‘jantar à luz de velas’ e ‘champanhe com cereja’, 

versos que se utilizam de figura de linguagem sinestésica para transmitir ao ouvinte, 

além das cenas descritas, as sensações dos momentos cantados. 

O fator que caracteriza o erotismo nas canções românticas é definido por 

Maingueneau (2010, p. 32), quando afirma que o erotismo é  

 
um modo de representação da sexualidade compatível, dentro de certos 
limites, com os valores reivindicados pela sociedade e dado que ele 
constitui uma espécie de solução de compromisso entre a repressão das 
pulsões imposta pelo vínculo social e sua livre expressão. Esse já não é o 
caso da pornografia, que não mascara suas tendências sexuais agressivas 
(MAINGUENEAU, 2010, p.32). 
 

 A partir da consideração do fato de que o ato sexual é visto como o momento 

da união amorosa, verifica-se, assim, que a canção acima descrita, cuja narrativa 

evidencia o erótico, constitui um discurso aceito e reivindicado pela sociedade dos 

dias de hoje. Esse pode ser um dos motivos que levam os compositores musicais 

da atualidade a investirem tanto nessa temática para suas músicas.  
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ANO: 2016 

MÚSICA: Acordando o Prédio 

COMPOSIÇÃO: Douglas César 

INTERPRETAÇÃO: Luan Santana 

LETRA: 

 
l1. Aonde foi parar o seu juízo? 

l2. Já são quatro da manhã 
l3. Daqui a pouco liga o síndico 

l4. Será que tem como a moça gritar baixinho? 
 

l5. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido 
l6. E era pra ser escondido, já que não é mais 

 
 

l7. Vamo acordar esse prédio 
l8. Fazer inveja pro povo 

l9. Enquanto eles tão indo trabalhar 
l10. A gente faz amor gostoso de novo 

 
l11. Deixa o mundo saber, baby, como você é 

l12. E os problemas a gente resolve depois, né? 
 

l13. Porque quando você desce a Lua também desce pra ver 
l14. Já me ganhou, agora é só me levar pra você 

 
l15. Vamo acordar esse prédio 

l16. Fazer inveja pro povo 
l17. Enquanto eles tão indo trabalhar 

l18. A gente faz amor gostoso de novo (de novo, de novo) 
 

O hit ‘Acordando o prédio’ compôs o repertório do cantor Luan Santana, de 

28 anos, que virou um dos principais nomes do sertanejo teen, graças à linguagem 

que transita entre o romantismo e o erótico, promovidos pelas letras sensuais 

cantadas pelo artista e pela própria imagem do cantor, que remete ao mesmo 

tempo, à virilidade masculina e ao bom mocismo.  

Em 2016, esse hit quebra um jejum de músicas mais sensuais cantadas pelo 

intérprete, que tem outras músicas dessa tônica, mas que até então cantara 

músicas com melodias mais calmas e que tratavam sobre amor e romance. Nesse 

entendimento, o cantor se torna o responsável social pelo estabelecimento e pela 

assinatura de produções, na qualidade de um sujeito incluso em um contexto 
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histórico-social e como indivíduo enunciador que “é uma posição que o sujeito 

assume enquanto produtor da linguagem” (FOUCAULT, 2003, p. 46).  

 Nas primeiras linhas da letra da música, o enunciador se dirige a amada, 

quando pergunta a ela, “aonde foi parar o seu juízo?”. O questionamento remete à 

perda do senso de juízo frente ao desejo sexual. Em outras palavras, a incidência 

do desejo sexual implica na perda de juízo moral.  

 A seguir, o cantor descreve a reclamação realizada pelo síndico do prédio 

onde a narrativa acontece, motivada pelos gritos da moça, no meio da madrugada, 

às quatro horas da manhã, possivelmente numa referência aos gritos de um ato 

sexual: “já são quatro da manhã/ daqui a pouco liga o síndico/ será que tem como 

a moça gritar baixinho?”.  

 Ainda sobre essa reclamação do local, há os versos “sei que tá bom, mas as 

paredes têm ouvido/ e era pra ser escondido, já que não é mais”. O ‘escondido’, 

nesse caso, refere-se à “repressão, desde a época clássica, modo fundamental de 

ligação entre poder, saber e sexualidade [...]” (FOUCAULT, 1988, p.11), numa 

tentativa de manutenção do ato sexual como algo íntimo e que não pode, por isso, 

ser tornado conhecido, nesse caso, pelos vizinhos do local.  

 O refrão do hit, então, canta o mote da canção, em que o cantor, num convite 

direcionado à amada, chama a amada para, juntos, com os gemidos iniciais, 

acordarem todo o prédio. A partir dessa proposta, o ato sexual é cantado como 

motivo que causa inveja aos outros vizinhos, que estão ‘indo trabalhar’, no momento 

em que o casal da canção faz sexo, conforme vemos nas l7 a l10.  

 
l7. Vamo acordar esse prédio 

l8. Fazer inveja pro povo 
l9. Enquanto eles tão indo trabalhar 

l10. A gente faz amor gostoso de novo 
 
 

 Como se vê no refrão da canção, fica estabelecido uma contraposição entre 

‘ir trabalhar’ versus ‘fazer amor’, na qual verifica-se a exaltação do prazer advindo 

do ato sexual e, consequentemente, da frustração de outras pessoas que não 

conseguem tê-lo.  

 Essas cenas performáticas, nas quais os corpos exercem seus prazeres, 

ocorrem em banheiros, carros, espaços públicos e/ou à percepção do público, 

rompendo com a repressão imposta pelo síndico e expondo que o prazer e a 

fantasia ocupam lugar privilegiado na vivência social cotidiana e, por consequência, 



  
  74 

 

  

no discurso erótico cantado nessas canções, produções artísticas que 

paralelamente aproximam as pessoas de possibilidades de vivência do desejo 

sexual e as mantém ‘afastadas’ ao narrar e descrevem práticas e situações 

distantes ou inalcançáveis, pelas quais a maioria das pessoas jamais passará, 

conforme ilustram Cé e Pizzinato (2013, p. 728).  

 

Figura 2 - O cantor Luan Santana, no clipe do hit Acordando o Prédio. 

 
Fonte: divulgação. 

 

 Após o refrão da canção, o enunciador pede: “deixa o mundo saber como 

você é/ porque quando você desce a lua também desce pra ver”, em referências à 

noite e à lua, imagens que estabelecem visualmente uma cenografia sensual. Essa 

cenografia colabora para que o sentido da canção seja legitimado, para que o dito 

se torne inseparável do modo como se diz. Como diz Maingueneau (2006, p.253) 

 
A cenografia é ao mesmo tempo origem do discurso e aquilo que engendra 
esse mesmo discurso; ela legitima um enunciado que, em ttroca, deve 
legitimá-la, estabelecer que essa cenografia de onde vem é precisamente 
a cenografia necessária para enunciar como convém (MAINGUENEAU, 
2006, p.253) 

 

 Ainda nessa discussão, Maingueneau (2010), em O Discurso Pornográfico, 

estabelece que o discurso dessas obras deve explicitar cenas sexualmente 

performáticas que caracterizem essa atividade sexual como um espetáculo 

visualmente extraordinário, composto por cenas ilustradas pelo erotismo, certo 

romance e até mesmo pela delicadeza (Cé e Pizzinato, 2013, p. 729).  
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ANO: 2017 

MÚSICA: Loka 

COMPOSIÇÃO: Kayky Ventura, Rafinha RSQ, Simaria, Simone  

INTERPRETAÇÃO: Simone e Simaria 

LETRA: 

 
l1. Cadê você, que ninguém viu? 
l2. Desapareceu, do nada sumiu 
l3. Tá por aí tentando esquecer 

l4. O cara safado que te fez sofrer 
 

l5. Cadê você? Onde se escondeu? 
l6. Por que sofre se ele não te mereceu? 
l7Insiste em ficar em cima desse muro 

l8. Espera a mudança em quem não tem futuro 
 

l9. Deixa esse cara de lado 
l10. Você apenas escolheu o cara errado 

l11. Sofre no presente por causa do seu passado 
l12. Do que adianta chorar pelo leite derramado? 

 
l13. Põe aquela roupa e o batom 

l14. Entra no carro, amiga, aumenta o som 
 

l15. E bota uma moda boa 
l16. Vamos curtir a noite de patroa 
l17. Azarar os boy, beijar na boca 
l18. Aproveitar a noite, ficar louca 

 
l19. Esquece ele e fica louca, louca, louca 

l20. Agora chora no colo da patroa, louca, louca 
l21. Esquece ele e fica louca, louca, louca 

l22. Agora chora no colo da patroa, louca, louca 

 

Em linhas gerais, a canção Loka, é mais uma das músicas lançadas em 2017 

que se utiliza da estratégia de featuring, que em português pode ser traduzido como 

“com a participação especial de”, em que uma cantora convida outra cantora para 

gravarem, juntos, a mesma música.  

Nesse caso, a dupla sertaneja Simone e Simaria, convida a funkeira Anitta 

para gravarem a mesma música, em que ambas artistas interpretam o discurso 

existente nessa canção. 

 A performance conjunta entre cantoras de gêneros musicais distintos 

cantando uma mesma música, há imediata associação dos sentidos existentes 
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tanto no meio sertanejo quanto no meio do funk, para que esse discurso alcance a 

consequência planejada, neste caso, o consumo.  

 Na pós-modernidade, as transformações inerentes da era da tecnologia 

manifestam-se por meio de trocas e produções de bens culturais e econômicos que 

tornam instáveis as identidades que até então eram fixas, calcadas em ideias de 

espaço-tempo das etnias e/ou das nações.  

 No entendimento de Hall (1997), tal ‘crise de identidade’ acontece por 

diversos fatores, principalmente por causa do deslocamento das estruturas e dos 

processos das sociedades modernas, somado ao abalo no quadro das referências 

culturais, o que acarreta, então, identidades descentradas, deslocadas, 

fragmentadas e por isso, móveis.   

 No caso do hit Loka, as cantoras Simone e Simaria e Anitta, pertencentes, 

respectivamente, ao sertanejo universitário e ao funk, ritmos socialmente 

antagônicos, por exemplo, devido ao fato de advirem, o primeiro da zona rural e o 

segundo da zona urbana, constroem um espaço cultural em que se verifica 

facilmente referências a ambas as culturas que subsidiam esse discurso.  

 
Figura 3 - As cantoras: Simone, Anitta e Simaria, durante gravação do clipe do hit Loka. 

 
Fonte: divulgação. 
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 A acentuação dos contatos e as trocas culturais geram o deslocamento de 

ambas as identidades nacionais representadas por cada uma das artistas, 

emergindo daí o hibridismo cultural.  

 No caso dessa canção, o urbano e o rural, o sertão e a cidade se movem 

para a formação de uma outra articulação, outro ritmo musical: com novos acordes 

e novos instrumentos, a cenografia que confere sentido ao que é dito, por meio do 

uso de roupas e cenários cosmopolita e, por consequência, um novo discurso que 

traz consigo outras, mas não novas ideologias.  

 Para Canclini (1995, p. 28) esses movimentos de articulação são motivados 

e visam basicamente ao consumo. Para esse autor, a definição e a configuração 

das identidades são realizadas por causa do consumo, no fato do acesso ou do 

desejo de acesso aos bens materiais, estéticos e culturais que o sujeito pode 

consumir ao pertencer a uma ou a outra cultura.  

 Assim, a definição do sentimento de pertencimento e identidade é 

“organizado, cada vez menos por lealdades locais ou nacionais e mais pela 

participação em comunidades transnacionais desterritorializadas de consumidores” 

(CANCLINI, 1995, p.29) 

 A atuação de ambas as artistas na mesma música promove a união de 

ambas culturas na emissão de um mesmo discurso. Em Loka, o enunciador, nesse 

caso, uma mulher que canta a música, questiona-se, inicialmente, sobre o sumiço 

de outra personagem, que “desapareceu, do nada sumiu – l1 e l2” e que 

possivelmente esteja “tentando esquecer, o cara safado que te fez sofrer – l3 e l4”. 

Historicamente, as músicas populares no Brasil tratavam sobre desilusões 

amorosas e queixas à vida sobre o fim do relacionamento amoroso, como visto na 

seção anterior.  

 Aqui verifica-se a revisitação ao passado, no intuito da compreensão de que 

não existe discurso que se sustente sem referências a outros, pois a relação entre 

os discursos é condição primordial para a produção de enunciados, pois todo dizer 

se instaura na produção de sentidos “na existência de um corpo sócio-histórico de 

traços discursivos que constitui o espaço de memória da sequência” (PÊCHEUX, 

2011, p.145).  

Nessa narrativa, a pessoa que canta aconselha a personagem que sofre pelo 

fim do relacionamento “l6. Por que sofre se ele não te mereceu?/  l8. Espera a 

mudança em quem não tem futuro [...] l9. Deixa esse cara de lado/ l10. Você apenas 
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escolheu o cara errado/ l11. Sofre no presente por causa do seu passado/ l12. Do 

que adianta chorar pelo leite derramado?”, em um incentivo ao esquecimento do 

sentimento de tristeza e frustração pelo amor acabado. No refrão da música, 

dividido vocalmente entre as cantoras, elas se alternam cantando os versos a 

seguir: 

l13. Põe aquela roupa e o batom 
l14. Entra no carro, amiga, aumenta o som 

 
l15. E bota uma moda boa 

l16. Vamos curtir a noite de patroa 
l17. Azarar os boy, beijar na boca 
l18. Aproveitar a noite, ficar louca 

 
l19. Esquece ele e fica louca, louca, louca 

l20. Agora chora no colo da patroa, louca, louca 
l21. Esquece ele e fica louca, louca, louca 

l22. Agora chora no colo da patroa, louca, louca 

 

 Inicialmente, o refrão faz ligações à liberdade social, sentimental e sexual 

espalhada no mundo graças aos movimentos feministas. O verso “põe aquela roupa 

e o batom”, insere o caráter visual que compõe o look feminino para a noite de 

balada a ser curtida.  

 Nas linhas 15, 16, 17 e 18, ‘bota uma moda [de viola] boa, vamos curtir a 

noite de patroa, azarar os boys, beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca’, 

insere-se a natureza libertária que a mulher personagem da narrativa adquire ao 

esquecer o ‘o cara safado que te fez sofrer’, quando ela é instigada a curtir a noite, 

azarar os boys e beijar na boca, na possível tentativa de esquecer o amor acabado. 

 Nesse entendimento, as teorias feministas, assim como a perspectiva 

psicanalítica, emergem como fortes influências da organização intradiscursiva em 

sua análise culturalmente situada desses discursos (CÉ & PIZZINATO, 2013, 

p.278), nos quais são identificados movimentos de incentivo à liberdade dos 

sentimentos até então reprimidos.  

 O verso final ‘esquece ele e fica louca, louca, louca’, elucida esse desejo 

reprimido de liberdade, em todos os sentidos. O ‘ficar louca’, nesse sentido, refere-

se à ruptura das rédeas, incluindo-se aqui, o ‘amor’ pelo qual a personagem sofria, 

sob as quais a personagem não mais é dominada.  

 A transgressão, representada pela superação do amor acabado é 

manifestada, nesse caso, pelas atitudes eróticas de ‘curtir a noite de patroa, azarar 
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os boys, beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca’, compondo uma 

materialidade discursiva em que tudo é velado, mesmo estando presente no 

cotidiano, ao discutir as relações entre os sexos e revelar os modos pelos quais é 

possível a obtenção de prazer, quando descreve, a ações realizadas pelo gênero 

feminino. 

 Todo o contexto sócio-histórico e ideológico no qual a canção está inserida 

parte das produções exteriores à língua. Essa, sozinha, forma uma identificação, 

possibilitando afirmar que todo discurso é construído a partir de identidades, nas 

quais a música popular é apreciada, não apenas por ser a expressão popular, mas 

também por ser uma amostra da identidade na qual é produzida e sob a qual exerce 

influência.  

 

ANO: 2018 

MÚSICA: Vai Malandra 

COMPOSIÇÃO: Major Lazer, DJ Yuri Martins, Anitta, MC Zaac, Tropkillaz 

INTERPRETAÇÃO: Anitta e Major Lazer 

LETRA: 

 

l1. Vai, malandra, an an 
l2. Ê, tá louca, tu brincando com o bumbum 

l3. An an, tutudum, an an 
l4. Vai, malandra, an an 

l5. Ê, tá louca, tu brincando com o bumbum 
l6. An an, tutudum, an an 

 
l7. Tá pedindo, an, an 

l8. Se prepara, vou dançar, presta atenção 
l9. An, an tutudum an, an 
l10. Cê aguenta an, an 

l11. Se eu te olhar 
l12. Descer, quicar até o chão 

 
l13. Desce, rebola gostoso 
l14. Empina me olhando 

l15. Te pego de jeito 
l16. Se eu começar embrazando contigo 

l17. É taca, taca, taca, taca 
 

l18. Desço, rebolo gostoso 
l19. Empino te olhando 

l20. Te pego de jeito 
l21. Se começar embrazando contigo, é 
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l22. Não vou mais parar 

l23. Cê vai aguentar 
l24. Não vou mais parar 

l25. Cê vai aguentar 
 

l26. Vai, malandra 
l27. Show me somethin' 

l28. Brazilian baby, you know I want ya 
l29. Booty big, sit a glass on it 

l30. See my zipper put that ass on it 
l31. Hypnotized by the way you shake it 
l32. I can't lie I'm tryna see you naked 

l33. Anitta, baby, I'm tryna spank it 
l34. I can give it to you, can you take it? 

 
l35. Já tá louca, bebendo 

l36. Tão solta, envolvendo, eu tô vendo 
l37. Não para, não 

 
l38. Vai, malandra, an an 

l39. Ê, tá louca, tu brincando com o bumbum 
l40. An an, tutudum, an an 
l41. Vem, malandra, an an 

l42. Eu tô louca, tô brincando com o bumbum 
l43. An an 

 
l44. Vai, malandra 

l45. Turn around and put it down on me, baby 
l46. Vai, malandra, an an 

l47. Ê, tá louca, tô brincando com o bumbum 
l48. An an, baby 

 
l49. Desce, rebola gostoso 
l50. Empina me olhando 

l51. Te pego de jeito 
l52. Se eu começar embrazando contigo 

l53. É taca, taca, taca, taca 
 

l54. Desço, rebolo gostoso 
l55. Empino te olhando 

l56. Te pego de jeito 
l57. Se começar embrazando contigo, é 

 
l58. Não vou mais parar 

l59. Cê vai aguentar 
l60. Não vou mais parar 

l61. Cê vai aguentar 
 

l62. Throw it back on me and Zaac 
l63. Make it clap, yeah, I'm into that 
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l64. Pullin' tracks, yeah, I'm into that 
l65. From the back, yeah, I'm into that 

l66. Big dog say to the kitty cat 
l67. Young boss where the millis at 

l68. In favela where it's litty at 
l69. And the whole Brazil is feelin' that 

 
l70. Já tá louca, bebendo 

l71. Tão solta, envolvendo, eu tô vendo 
l72. Não para, não 

 
l73. Vai, malandra, an an 

l74. Ê, tá louca, tu brincando com o bumbum 
l75. An an, tutudum, an an 
l76. Vai, malandra, an an 

l77. Ê, tá louca, tô brincando com o bumbum 
l78. An an, baby 

 

 O hit “Vai malandra” é interpretado pela cantora Anitta, nome artístico da 

carioca Larissa de Macedo Machado. A adoção do nome ocorreu a partir da 

inspiração na protagonista da minissérie ‘Presença de Anita’, exibida em 2001, na 

TV Globo, em que uma misteriosa e sensual adolescente, por intermédio de um 

discurso erótico que beira a pornografia, seduz e arruína a vida amorosa e conjugal 

de diversos personagens homens.   

 A música, lançada oficialmente em 18 de dezembro de 2017, é a última de 

uma série de outros hits que formam o projeto artístico intitulado CheckMate, do 

português xeque-mate, numa referência ao jogo de xadrez, estratégia 

mercadológica na qual a cantora lançou uma série de músicas, uma por mês, entre 

setembro e dezembro de 2017, a fim de ser conhecida internacionalmente no 

mercado musical.  

 Com ‘Vai Malandra’, Anitta leva sua carreira Brasil afora, exaltando suas 

raízes culturais e sociais e aproveitando o interesse internacional pelo funk 

brasileiro. A assunção do conceito de ‘malandra’ remonta diretamente ao conceito 

oswaldiano de ‘malandragem’, em que o personagem ao qual é atribuído a 

malandragem tem por capacidade a resolução de situações problemáticas no 

cotidiano. 

 Com letras, melodias, cores, figurinos e cenários diferentes entre si, o projeto 

tem como último hit essa canção que no mesmo dia em que foi lançada, atingiu 1 

milhão de execuções no Spotify, alçando a intérprete aos Trend Topics do Twitter. 
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 Após 10 horas de lançamento, o clipe no Youtube tinha se tornado o 

lançamento brasileiro de maior sucesso na história do site, com 7,8 milhões de 

visualizações. Numa parceria entre a cantora carioca, o funkeiro paulista MC Zaac, 

o produtor musical norte-americado Maejor, os DJs do grupo brasileiro Tropkillaz e 

o hit-maker Yuri Martins, uma espécie de especialista na criação de hits, surgiu Vai 

Malandra, uma canção que associada ao clipe remonta as origens sociais da 

intérprete.  

 Assim, o contexto sócio-histórico no qual os sujeitos envolvidos e a própria 

materialidade estão inseridos é um dos componentes das condições de produção 

que constituem o exterior à língua, de acordo com as palavras de Orlandi (1999). 

Essas condições são, em outras palavras, os rumos a serem seguidos, 

inevitavelmente, por um sujeito, a partir de sua historicidade e sua ideologia, 

considerando, também, a possibilidade de essas serem atravessadas por outras 

ideologias.  

A canção apresenta uma narrativa com diversos elementos erótico-

discursivos, em que se alternam cenas de interlocução da cantora com outros DJs 

e personalidades famosas do funk em momentos comuns das favelas, tal como os 

banhos na laje e os bailes funk.  

  A letra composta pelo criador de hits Yuri Martins mistura as batidas do funk 

carioca com as melodias dos ritmos norte-americanos rap e o hip hop, além de ter 

sido escrita, parte em português e parte em inglês, visando à execução e ao 

consumo nos países latinos e principalmente no mercado americano e europeu.  

 Ao estarem juntos num mesmo discurso musical, som e letra acentuam as 

trocas culturais realizadas pela união de elementos de identidades nacionais 

variadas, fazendo emergir o hibridismo cultural do contato entre tantas culturas.  

 Neste clipe e nesta música, o local e o global se fundem, num processo 

mútuo de influência que desvincula as identidades de épocas e de locais bem 

delimitados. Quando aplicados à arte, essa mistura a elementos estrangeiros, o que 

colabora para a desterritorialização de identidades, acarreta, por outro lado a 

reterritorialização, quando afirma o local e confirma o específico, complementando 

um processo de formação de identidades.  

 Nessa produção, as identidades étnicas, regionais e nacionais são 

reconstruídas em meio a um sistema de conflitos e de negociações estabelecidas, 

como numa coprodução, considerando o fato de que “a identidade é teatro e é 
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política, é representação e ação” e o fato de que o estudo dos modos pelos quais 

estão sendo produzidas as relações de continuidade, ruptura e hibridação entre as 

culturas locais e globais, tradicionais e modernas, do desenvolvimento cultural é, 

atualmente, um dos maiores desafios para as reflexões sobre identidade cultural, 

inspirado nas palavras de Canclini (1995, p.152).  

 Após esse panorama no qual o hit (música+clipe) surgiu, trata-se, agora, 

sobre as imagens que vêm junto da música. O vídeo, mesmo não sendo este o foco 

desse estudo, se torna necessário de ser discutido, para que consequentemente se 

compreenda a letra da música. O videoclipe se inicia com imagens aéreas do Morro 

do Vidigal, na cidade do Rio de Janeiro. Todas as filmagens do clipe foram 

realizadas nessa localidade, contexto social no qual a intérprete foi criada e sob o 

qual ela tem propriedade.  

 Em seguida, o clipe mostra a intérprete embarcando na garupa de uma moto, 

da modalidade mototáxi, meio de transporte comum nas favelas urbanas de 

metrópoles, como se vê na figura abaixo. 

 
Figura 4 - Capa do clipe 'Vai Malandra' (2018). 

 
Fonte: divulgação. 
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 É preciso destacar o fato de que nesta cena, a cantora alude um 

acontecimento: na placa que registra a moto, há as letras ‘ANT’, numa possível 

referência ao nome da cantora e o número 1256, numa objetiva referência ao 

Projeto de Lei nº 1256/2017 que teve como proposta a criminalização do funk. Em 

2017, o webdesigner Marcelo Alonso juntou 21.985 assinaturas de apoio a ideia e 

encaminhou ao congresso nacional (G1, 2017). O congresso permite que ideias de 

cidadãos virem projeto de lei se conseguirem 20 mil assinaturas de apoio em quatro 

meses.   

 A relatoria do projeto ficou sob responsabilidade do senador Romário Farias 

(PSB-RJ). Em setembro de 2017 o projeto foi rejeitado pelo senado brasileiro, 

mesmo tendo recebido o apoio de mais de 20 mil pessoas que acreditavam ser o 

funk um atentado “à saúde pública de crianças, adolescentes e à família”, de acordo 

com o texto original do projeto.  

 De acordo com Danilo Cymrot (2011, p.11), ainda que a criminalização do 

funk não aconteça somente por meio de um tipo penal (enquadrando a prática como 

crime), até porque seria inconstitucional, é possível fazê-lo por meio administrativo. 

Ainda de acordo com o criminólogo, a polícia fecha os bailes funk sob a alegação 

da inexistência de permissão administrativa para funcionamento ou sob a evocação 

de que crimes de tráfico de drogas e/ou apologia ao crime estão sendo realizados 

nesses locais, explica o autor da dissertação ‘A criminalização do funk sob a 

perspectiva da teoria crítica’, oriunda da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo em 2011. 

 A sequência das imagens que compõem o clipe mostra figurantes do Morro 

do Vidigal que compuseram o cenário: mulheres de biquínis e homens com sungas 

que ressaltam seus corpos, numa linguagem em que a sexualização dos corpos é 

ressaltada por meio das roupas – ou da ausência delas – e por danças e 

movimentos sensuais com forte carga erótica.  

 A intérprete mostra, assim, que não há fantasia ou maquiagem à 

representação do que acontece na sociedade real do morro, mas tão que essa 

sensualidade existe e, por isso, faz-se necessária sua real representação. Nesse 

sentido, Foucaul, em A História da Sexualidade I, levanta uma questão básica, ao 

afirmar que não é “por que somos reprimidos, mas por que dizemos, com tanta 

paixão, com tanto rancor contra nosso passado mais próximo, contra nosso 

presente e contra nós mesmos que somos reprimidos?”, (FOUCAULT, 1976, p. 14).  
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 Para o autor, a partir do século XVII, diversas transformações contínuas 

sobre o discurso sexual foram realizadas. Não houve uma interdição da 

sexualidade, o que parecer ter havido foi a criação de modos diferentes pelos quais 

essas questões foram desenvolvidas.  

 Os modos de discorrer sobre sexo e as circunstâncias pelas quais se trata 

da sexualidade de modo mais amplo foram definidos, assim como quem, quando, 

onde e como seria possível tratar dessa questão, não sendo possível falar sobre 

sexo em qualquer lugar. Ainda de acordo com o autor, a definição desses aspectos 

não extinguiu os discursos sobre sexo, pelo contrário, agregaram mais força, 

acarretando a intensificação, a promoção e a valorização do discurso “indecente”.  

 A partir da letra do hit ‘Vai Malandra’, é possível verificar a existência de 

inúmeras gírias, frases incompletas, vocábulos da língua inglesa, na possível 

intenção, entre tantas outras, de mostrar  um tônica de globalidade à intérprete e de 

tornar-se ainda mais conhecida e consequentemente, consumida pelo mercado no 

qual predomina a língua inglesa. Acerca do texto em si, as frases imperativas 

emitidas por meio de palavras de ordem e por uma voz masculina (do MC Zaac) 

com tom sensual/dominador que diz  

 

l13. Desce, rebola gostoso 
l14. Empina me olhando 

l15. Te pego de jeito 
 

 Ordens respondidas pelas frases emitidas de uma voz feminina (da cantora 

Anitta) e numa postura passivo/dominada: 

 
l18. Desço, rebolo gostoso 

l19. Empino te olhando 
l20. Te pego de jeito 

l21. Se começar embrazando contigo, é... 
l22. Não vou mais parar 

l23. Cê vai aguentar 

 

O desejo masculino parece satisfeito quando a mesma voz masculina que 

incita e desafia ao encontro carnal canta: 

l35. Já tá louca, bebendo 
l36. Tão solta, envolvendo, eu tô vendo 

l37. Não para, não 
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Existem interjeições por toda a letra da música, como em “l17. Tá pedindo, 

an, na”, assim como onomatopeias “l9. An, an tutudum an, an” e “l53. É taca, taca, 

taca, taca” que remetem à sensualidade existente em produções artísticas da 

pornografia.  

Apesar do tom sensual, há a presença de certa ingenuidade e leveza, seja 

pelos sons das onomatopeias e interjeições, seja pelos versos infantis e maliciosos 

tal como os que se referem à ‘malandra’ que dança e está ‘brincando com o 

bumbum’.  

Essa aparente ingenuidade infantil causa estranhamento quando inserida em 

meio a versos de conteúdo erótico e sensual. Esse estranhamento acontece quando 

palavras como essas, nesse caso, malandra e brincando, mudam de sentido 

segundo as posições sustentadas pelos enunciadores que as empregam, sentidos 

esses que são determinados, então, em referência às ideologias nas quais se 

inscrevem estas posições ideológicas, conforme teoriza Pêcheux (1993, p.154).  

A partir da linha 26, há os versos em língua inglesa tal como se vê a seguir. 

Ao lado foram inseridos os versos traduzidos para a língua portuguesa em sentido 

livre.  

 
l26. Vai, malandra 
l27. Me mostre alguma coisa 
l28. Bebê brasileiro, você sabe que eu quero você 
l29. Bunda grande, apoie um copo nele 
l30. Veja meu zíper ponha essa bunda nele 
l31. Hipnotizado pela maneira como você agita 
l32. Eu não posso mentir,  
Estou tentando ver você nua 
l33. Anitta, baby, estou dando palmadas 
l34. Eu posso dar pra você, você pode pegar? 

Vai, malandra 
Show me somethin' 

Brazilian baby, you know I want ya 
Booty big, sit a glass on it 

See my zipper put that ass on it 
Hypnotized by the way you shake it 

I can't lie I'm tryna see you naked 
Anitta, baby, I'm tryna spank it 

I can give it to you, can you take it? 

 
l62. Jogue de volta em mim e Zaac 
l63. Faça bater palmas, sim, eu estou nessa 
l64. Puxando faixas, sim, eu estou nessa 
l65. Na parte de trás, sim, eu estou nessa 
l66. Cachorro grande para a gatinha 
l67. Jovem patrão onde o millis (sic) em 
l68. Na favela, onde é pouco 
l69. E todo o Brasil está sentindo isso. 
 

Throw it back on me and Zaac 
Make it clap, yeah, I'm into that 
Pullin' tracks, yeah, I'm into that 

From the back, yeah, I'm into that 
Big dog to the kitty cat 

Young boss where the millis at 
In favela where it's litty at 

And the whole Brazil is feelin' that 

 

Os versos acima descrevem, ainda na postura de dominação masculina, os 

desejos do enunciador masculino, em que os versos, cantados em inglês, podem 

representar, de certo modo, a imagem existente da mulher brasileira em outros 

países resumida a um objeto sexual. Ademais, o fato desses versos serem cantados 
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em inglês pode ser motivado pela sua carga erótica mais intensa, considerando o 

fato de que, sendo cantado em língua inglesa, tornar-se-á menos explícito, ao 

menos para certo público, visto o desconhecimento sobre língua inglesa.  

No caso da música popular brasileira, a representação do corpo sempre foi 

fundamental para seu estabelecimento, desde os lunduns e a umbigada até o 

samba e o funk da atualidade, por meio de aspectos que remetem ao erótico e ao 

sensual. A mobilização do corpo e a sensualidade existentes na música popular 

brasileira, historicamente foram objetos de estudo de diversas pesquisas, para 

mostrar que o corpo, no espetáculo (nesse caso, o musical), representa uma 

construção cultural devido ao fato de estar vinculado ao desejo e ao sonho, quando 

o artista o utiliza, em meio às luzes, para o estabelecimento de comunicação com 

seu público que, por sua vez, aproxima-se da imagem de seu ídolo.  

Especificamente na cultura brasileira, é comum e histórico, a exemplo da 

umbigada, do maxixe, da lambada, do forró, do sertanejo, do samba de gafieira, do 

funk e de tantos outros segmentos musicais, o contato físico entre os parceiros, em 

que são envolvidos gestos e movimentos corporais de linguagem sensual 

(FERNANDES, 2006).  Essa junção entre a música e a dança, seja nas danças 

entre casais ou no funk, é um estímulo para o desenvolvimento emocional e afetivo 

que complementa a comunicação corporal da música no ambiente da cultura. Tais 

ingredientes corporais são representados, assim, como qualidades em musicais 

que existem e constroem seus significados em razão dos movimentos do corpo na 

dança (TROTTA, 2011, p.126).  

 

l73. Vai, malandra, an an 
l74. Ê, tá louca, tu brincando com o bumbum 

l75. An an, tutudum, an an 
l76. Vai, malandra, an an 

l77. Ê, tá louca, tô brincando com o bumbum 
l78. An an, baby 

Os versos que abrem e fecham a música marcam o incentivo a mulher que 

dança ‘brincando com o bumbum’, descrevendo, num tom sutil e velado, os 

movimentos circulares que a mulher desenvolve durante a dança. A existência 

desse discurso sutil, na sociedade moderna industrial, emergiu como meio de 

resposta ao discurso moralista que reprimiu o sexo das relações de poder e prazer, 

como afirma Foucault (1976, 55).  
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ANO: 2019 

MÚSICA: Cem Mil 

COMPOSIÇÃO: Tierre De Araujo Paixão Costa e Nivaldo Batista Lima, 2019. 

INTERPRETAÇÃO: Gustavo Lima 

LETRA: 

 

l1. Não fale mais o meu nome 
l2. Não me telefone 

l3. Por favor, não pergunte por mim 
 

l4. Vê se me esquece e some 
l5. Se eu te ver de longe 

l6. Viro a cara, finjo que não vi 
 

l7. Mas eu não vou mentir 
l8. 'Tá doendo lá no fundo 

l9. Sem você, eu não consigo mais dormir 
l10. Vamos fazer assim 

l11. Melhor não me procurar 
l12. Porque eu morro de medo de te perdoar 

 
l13. Eu 'to falando mal de você, iê 

l14. Que você nunca soube fazer, iê 
l15. Cem mil, com quem quiser, eu aposto 

l16. Se ela bater o dedo, eu volto 
 

l17. Eu 'to falando mal de você, iê 
l18. Que você nunca soube fazer, iê 

l19. Cem mil, com quem quiser, eu aposto 
 

l20. Se ela bater o dedo, eu volto 
l21. Ela não vale um real 

l22. Mas eu adoro 
 
 

A música considerada até o mês de agosto de 2019 como sendo o hit do ano, 

com base nos dados apontados pelo YouTube, Spotify e ECAD é cantada pelo 

sertanejo Gustavo Lima, o enunciador de uma música que, resumidamente, discorre 

acerca de um possível resgate de um relacionamento amoroso.  

A canção Cem Mil (2019) é uma das tantas canções conhecidas na música 

popular brasileira como sendo do estilo ‘sofrência’, vocábulo que se tornou 

conhecido nacionalmente a partir da explosão de músicas que tinham como tema o 

‘sofrer por amor’, tema passível de investigação científica em outra oportunidade 

(possivelmente numa proposta de doutorado), sendo possível teorizar, visando a 
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novas pesquisas, a possibilidade de a sofrência ser uma ‘evolução’ das cantigas de 

amor naturais do Trovadorismo.  

Nessa sofrência cantada por Gustavo Lima, são narrados e descritos os 

momentos de separação do casal, as tentativas de reaproximação e a declaração 

amorosa do enunciador à sua amada. De modo amplo, verifica-se que na letra desta 

canção há indiretas referências à temática erótica, inicialmente pela linha 17 e 18, 

na qual o enunciador canta  

 

l17. Eu 'to falando mal de você, iê 
l18. Que você nunca soube fazer, iê 

 
Um dos sentidos possíveis referentes ao ‘falar mal’ porque ‘você nunca soube 

fazer’ remete aos comentários sobre o desempenho sexual de sua amada, na 

tentativa de detrata-la.   

Além disso, o desejo de ‘te perdoar (l.12)’ e o ‘se ela bater o dedo eu volto 

(l.16) rementem à vontade de satisfação do amor, da saudade ou até mesmo do 

desejo represado durante a separação cantada. De modo amplo, verificou-se nesta 

canção essas referências às temáticas aqui estudadas, motivo pelo qual a análise 

desta canção torna-se suficiente até aqui.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A partir das discussões realizadas, é possível pontuar considerações 

alcançadas até o momento, mas que não se encerram por aqui, sendo passíveis de 

outras leituras. Inicialmente, verificou-se que o erotismo existente em canções 

nacionais brasileiras, independente da época em que emergiram, representam 

transgressões ao comportamento pudico e tradicional de grande parcela da 

sociedade brasileira que compreende tais expressões culturais como vilões da 

‘sociedade brasileira’.  

Do ponto de vista cultural, essas músicas podem não ser a música-tema do 

tráfico de drogas carioca, aquela que vai erotizar precocemente as crianças, fazer 

jovens adolescentes engravidarem ou terem uma concepção ‘violenta’ do sexo, 

como pejorativamente são conhecidas canções de segmentos musicais de periferia, 

como o funk, o pagode, o forró e o brega. 

No que se refere aos objetivos dessa pesquisa, verificou-se que das 5 

músicas analisadas, 4 delas (Suíte 14, Acordando o Prédio, Loka e Vai Malandra) 

possuem como tema principal o erótico e apenas 1 delas, (Cem Mil), não trata dessa 

temática de modo direto e especifico. O discurso erótico, como visto, foi construído 

historicamente por meio das composições musicais em todas as épocas da história 

da MPB, comprovando a hipótese de que essa temática é incidente em todas as 

épocas e segmentos rítmicos.  

No que se refere às regularidades, verificou-se a existência de cenografias 

descritas e que conferem ainda mais sentido aos versos cantados. No hit ‘Suíte 14’, 

há menção a objetos característicos de cenários eróticos, tais como banheira de 

espuma, jantar à luz de velas e champanhe com cereja. Em ‘Acordando o Prédio’, 

o enunciador canta a interferência do ato sexual ao prédio no qual reside, a partir 

do verso ‘será que tem como a moça gritar baixinho’? Já no hit ‘Loka’ a cenografia 

envolve uma noite de festa, na qual a enunciadora diz ‘vamos curtir a noite de 

patroa, azarar os boys e beijar na boca’, na referência à liberdade oriunda da 

solteirice. Por outro lado, o hit ‘Vai malandra’ remete à cenografia de um baile funk 

carioca, no qual a enunciadora descreve ‘desço, rebolo gostoso, empino te olhando, 

te pego de jeito’, para ilustrar as condições nas quais o discurso narrado acontece. 

Por fim e de modo menos direto a temática erótica, o hit Cem Mil remete ao desejo 

romântico de retomada do relacionamento amoroso. Verificando-se, assim, que 
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todos os hits utilizam-se uma recorrência de cenário romântico e erótico, seja por 

meio de objetos concretos (banheira de espuma), da expressão física (gritinhos, 

ficar louca, desce e rebola) ou de cenários (noite de patroa). 

A partir de então, verificou-se que apesar de a temática existente nas 

músicas de 1950 ser, de modo amplo, a mesma temática existente nos funks 

cariocas de 2019, as relações estabelecidas entre essas músicas e as condições 

sócio-históricas nas quais esses discursos acontecem são diferentes e, por isso, 

transformam o mesmo erotismo em erotismos diferentes, a partir das condições em 

que emergem.  

No Brasil, mesmo num contexto de pós-modernidade, no qual teoricamente 

os debates sobre sexo e sexualidade podem ser realizados de modo mais amplo e 

abertos, a atual situação sociopolítica brasileira condena qualquer discussão que 

tenha relação mínima ao tema.  

Apesar das históricas tentativas de censura do falar sobre sexo, tal como 

ainda ocorre hoje, o enunciador, como todo ser de linguagem, encontra e executa 

estratégias discursivas, tais como o humor, o jogo de palavras, cacofonias e demais 

recursos linguísticos para discuti-los amplamente, por meio de canções como as 

que aqui foram mencionadas.   

Assim, conclui-se que mesmo que o discurso erótico se repita na MPB, como 

até aqui se viu, o que interessa à AD é a compreensão das relações sócio-históricas 

e ideológicas nas quais cada repetição acontece pois todo enunciado é inédito a 

partir do estabelecimento de relações que estabeleceu com as primeiras condições 

em que foi produzido.  A ‘música boa’, na verdade, sempre existiu e pode (por que 

não?)  falar  sobre  o tudo que permeia a vida em sociedade.  
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