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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, Cláudia de Fátima Oliveira. Cabeça Dinossauro e Nheengatu: uma 
leitura bakhtiniana das letras de música da banda Titãs. 2019. 79 f. Dissertação. 
(Mestrado em Linguística) – Universidade de Franca, Franca – SP. 
 

 

Nos anos 1980, o Brasil passava pelo período pós-ditatorial e em 1985, pela abertura 
democrática. Nesse cenário, a banda paulistana Titãs lançava o LP Cabeça 
Dinossauro, com letras de cunho crítico, ideológico e irônico, diante das instituições 
Igreja, Estado e Família. Em 2015, a banda lançou o CD Nheengatu, com críticas às 
mesmas instituições. O objetivo deste estudo é investigar de que maneira as letras 
mantêm relações dialógicas entre si e com o corpo social em tempos e locais distintos, 
a partir das reflexões do filósofo russo Mikhail Bakhtin. Os enunciados marcam o 
contexto histórico, político e social em épocas distintas. As composições versam sobre 
questões sociais por meio das letras de “Polícia”, “Família”, “Igreja”, “Flores pra Ela”, 
“Fardado” e “Senhor”. Diante disso, as letras serão analisadas a partir de uma análise 
qualitativa, em meio às questões dialógicas. Para o suporte teórico, as considerações 
de Bakhtin (2006) trazem a ideia de que os discursos representam uma alteridade 
constitutiva, entendendo que os juízos de valor expressos por um locutor incorporam 
os discursos alheios. Assim, para uma assimilação interpretativa, o diálogo entre as 
letras ocorrem a partir das inserções ideológicas em relação ao contexto histórico e 
social vivido pelos autores e transmitido aos contempladores para uma assimilação 
interpretativa. Tem-se como conclusão, portanto, que, em tempos e espaços distintos, 
embora tenha havido diferenças entre as situações que regem as relações nas 
instituições analisadas, há muitas similitudes entre elas e que os locais de poder 
praticamente continuam os mesmos, ainda que cronótopos distintos. 
 

Palavras-chave: Relações dialógicas; letras de música; Titãs; Bakhtin.  
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ABSTRACT 

 

 

OLIVEIRA, Cláudia de Fátima Oliveira. Cabeça Dinossauro and Nhengatu: a 
reading of the lyrics of the band Titãs. 2019. 79 p. Dissertação. (Mestrado em 
Linguística) – Universidade de Franca, Franca – SP. 
 

 

In the 1980s, Brazil went through the post-dictatorial period and in 1985, through 
democratic openness. In this scenario, the São Paulo band Titãs released the LP 
Cabeça Dinossauro, with lyrics of a critical, ideological and ironic nature, before the 
Church, State and Family institutions. In 2015, the band released the CD Nheengatu, 
with criticisms to the same institutions. The aim of this study is to investigate how the 
letters maintain dialogical relations between themselves and the social body at 
different times and places, from the reflections of the Russian philosopher Mikhail 
Bakhtin. The statements mark the historical, political and social context at different 
times. The compositions deal with social issues through the letters of “Polícia”, 
“Família”, “Igreja”, “Flores pra Ela”, “Fardado” and “Senhor”. Therefore, the letters will 
be analyzed from a qualitative analysis, amid the dialogical questions. For theoretical 
support, Bakhtin's (2006) considerations bring the idea that discourses represent a 
constitutive otherness, understanding that the value judgments expressed by a 
speaker embody the discourses of others. Thus, the dialogue between the letters 
occurs from the ideological insertions in relation to the historical and social context 
lived by the authors and transmitted to the contemplators for an interpretative 
assimilation. It is therefore concluded that in different times and spaces, although there 
were differences between the situations that govern relations in the analyzed 
institutions, there are many similarities between them and that the places of power 
practically remain the same, although chronotopes different. 
 
 

Keywords: Dialogical relations; lyrics; Titãs; Bakhtin. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho foi idealizado a partir da percepção acerca da 

importância da banda Titãs para a música brasileira. O grupo paulistano possui uma 

carreira sólida, iniciada em 1981 e se consagrou no meio musical devido às letras de 

suas músicas, em especial, críticas em relação ao corpo social. Atualmente, a banda 

é composta por Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Belotto, todos integrantes da 

formação inicial. Nesse contexto, Cabeça Dinossauro e Nheengatu são álbuns que 

possuem letras que, embora produzidas em tempos distantes e distintos, trazem para 

o leitor-ouvinte a realidade histórica do nosso país nos anos 1980 e 2010. Por meio 

das letras de música desses álbuns, tanto as gerações antigas quanto as atuais 

poderão conhecer muito do contexto histórico e social do nosso país. 

As composições analisadas foram escolhidas por abordarem críticas 

veladas e explícitas às instituições que tradicionalmente regem o indivíduo e que, por 

conseguinte, tradicionalmente, não são passíveis de críticas diretas. Os anos 1980 

trouxeram muitas bandas de rock ao mercado fonográfico, mas poucas das que 

estavam no rol desse mercado traziam essas críticas e a banda Titãs trouxe, de uma 

só vez, referências explícitas à Igreja, ao Estado e à Família. Tais referências não 

eram elogiosas, ao contrário, eram críticas. Algumas veladas, outras não, mas 

contundentes às mazelas instauradas dentro dessas instituições. Cabe aqui ressaltar 

que, neste trabalho, não serão tratadas as melodias. Serão analisadas, 

precipuamente, as letras das músicas. 

O incômodo gerado pelo teor de algumas letras trouxe à tona a 

importância de tratar sobre esse assunto, uma vez que o engajamento da banda se 

fez e se faz presente durante a sua trajetória. Nesse sentido, tanto o álbum Cabeça 

Dinossauro quanto Nheengatu discutem fatos sociais intrínsecos ao cidadão brasileiro 

e colocam em discussão fatores relevantes à sociedade. Dessa forma, analisar como 

as letras constantes desses álbuns são contributivas para o pensar social é de suma 

importância, vez que as instituições analisadas, por muitas vezes, são vistas como 

algo já pré-imposto à sociedade. As composições mostram, em seu teor, que, embora 
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se tenha que aceitar muitas das imposições vindas das instituições ora criticadas, 

muito se tem que discutir sobre elas. 

Em 1986, com o LP Cabeça Dinossauro, chegam as músicas “Cabeça 

Dinossauro”, “AA UU”, “Igreja”, “Polícia”, “Estado Violência”, “A face do destruidor”, 

“Porrada”, “Tô cansado”, “Bichos escrotos”, “Família”, “Homem primata”, “Dívidas” e 

“O quê”. 

Passados trinta anos, já consagrados pela mídia, os Titãs lançam o CD 

Nheengatu, com as seguintes músicas: “Fardado”, “Mensageiro da desgraça”, 

“República dos bananas”, “Fala Renata”, “Cadáver sobre cadáver”, “Canalha”, 

“Pedofilia”, “Chegada ao Brasil (Terra à vista)”, “Eu me sinto bem”, “Flores pra ela”, 

“Não pode”, “Senhor”, “Baião de dois” e “Quem são os animais?”. 

A presente pesquisa traz como delimitação do corpus a escolha e as 

análises das letras das seguintes letras de música: “Polícia”, composição de Tony 

Bellotto e “Fardado”, composição de Paulo Miklos e Sérgio Brito; “Igreja”, composição 

de Nando Reis e “Senhor”, composição de Tony Bellotto; “Família”, composição de 

Tony Bellotto e Arnaldo Antunes e “Flores pra Ela”, composição de Mário Fabre e 

Sérgio Brito. As letras, analisadas em pares pertencem ao LP Cabeça Dinossauro, de 

1986 e ao CD Nheengatu, de 2015. A escolha das canções, ainda que elaboradas por 

diferentes compositores e em períodos diferentes, justifica-se por terem sido 

identificados, em suas letras, aspectos vivenciados no contexto histórico dos anos 

1980 e pelo fato de a banda Titãs possuir papel importante na música brasileira, 

partindo-se da hipótese de que os fatos históricos e políticos coincidem em épocas 

distintas e são evidenciados nas letras analisadas. Dessa forma, em razão das 

justificativas mencionadas, o período histórico estudado em muito contribuiu para a 

produção de recursos dialógicos que continham a repressão, bem como todo o 

contexto histórico do momento vivenciado. 

O tema em epigrafe traz relevância, uma vez que o trabalho artístico, 

além de traduzir as experiências de vida, é um veículo de informação. Ao analisar o 

discurso na arte, Mikhail Bakhtin trouxe a ideia de que a linguagem é constante 

processo de interação mediada pelo diálogo. Nesse sentido, as letras aqui analisadas 

mostram o quão é importante essa análise, visto que ela traz um viés de cunho social, 

que permeia as relações nas principais instituições da sociedade. 
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Haja vista o exposto, salienta-se que o objetivo principal desta pesquisa 

é verificar como as letras em análise dialogam com o contexto social, histórico e 

político, em épocas distintas, a saber, anos 1980 e 2010. 

A análise do corpus aqui proposta está fundamentada nos conceitos de 

relações dialógicas, ideologia, enunciado e gêneros, de acordo com as reflexões de 

Mikhail Bakhtin. 

A concepção bakhtiniana traz o princípio de que a palavra, na prosa, é 

descentralizada, uma vez que é marcada por outras vozes. Portanto, o autor será 

apenas outra voz, a trazer novas vozes. Assim, para o filósofo, uma vida somente 

possui sentido se vista do exterior, englobada no horizonte de outrem. 

Assim, questões sobre a ordem social são frequentemente abordadas 

em enunciados, em que fica evidente a presença de transformações sociais, que 

podem ser criticadas. As mudanças sociais mostram parte da libertação de uma 

sociedade presa às tradições e às imposições de uma época. Se um enunciado 

mostra essas mudanças, ele dialoga com outros anteriores e traz vozes que ficarão, 

posteriormente, marcadas em outras vozes. Portanto, as mudanças sociais relativas 

às instituições tradicionais, bem como a definição de papéis na sociedade questionam 

a realidade e as situações políticas. Esses questionamentos só podem ocorrer a partir 

do viver e da língua, por meio do discurso, que há de dialogar com outras vozes, em 

tom de concordância ou discordância.  

Toda manifestação do indivíduo está envolvida na continuidade do 

diálogo, cuja função é possibilitar alguma maneira de comunicação com o enunciado 

proposto, pois toda forma de expressão é considerada como efeito do próprio diálogo. 

Assim, podemos ressaltar a propagação provocada por meio de diferentes 

manifestações da palavra, o que remete à integração de vários sentidos, manifestados 

de diferentes formas. 

Um elemento de grande importância que deve ser ressaltado é o termo 

ideologia, que se apresenta como um dos eixos centrais das reflexões de Bakhtin e 

dos integrantes de seu Círculo. A questão da ideologia, refletida no corpus analisado, 

salienta as questões e pensamentos em comum dos brasileiros que viveram um 

período social em transformação. Desta forma, o cronótopo evidencia e justifica o 

sentido dos ideais propostos manifestados através da letra e da expressão da música.  

As letras, na dissertação, serão analisadas em pares e pertencem aos 

álbuns Cabeça Dinossauro (1986) e Nheengatu (2015) e as composições trazem 
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questões relacionadas ao papel da Família, Igreja e Estado. Diante disso, as letras 

serão analisadas a partir de uma metodologia qualitativa, devido às questões 

dialógicas a serem exploradas. Em função de as relações sociais em épocas distintas 

aqui serem analisadas por meio de composições de letras de música, abordou-se, 

qualitativamente, a compreensão do conteúdo das letras de música.  

A primeira letra a ser analisada, “Polícia”, (TITÃS, 1986) nasce numa 

atmosfera de embate entre enunciação contestatória acerca da opressão e da força 

policial repressiva, vinda das ordens emanadas pelo Estado. Nesse cenário, a banda 

Titãs ganha força discursiva e passa a receber especial atenção da mídia, da crítica 

e, sobretudo, da censura estatal. A letra foi composta por conseqüência da prisão por 

porte e tráfico de drogas sofrida por Toni Bellotto e Arnaldo Antunes. A letra, polêmica, 

foi tida como uma possibilidade de se tratar uma problemática vigente que rege a 

sociedade, no sentido da violência institucionalizada, não ligada diretamente à 

criminalidade, mas à opressão das leis e autoridades policiais, por meio da força 

atuante do Estado. Trata-se de uma crítica direta às ações policiais e, sobremaneira, 

a forma como a sociedade enxerga a instituição.  

“Fardado”, segunda letra analisada, ao lado de ”Polícia”, composta em 

2015, aborda a exploração vivenciada pela população e não sentida pelo policial 

militar, em meio às manifestações do ano de 2013. A repressão se repete na mesma 

cidade em que Toni Bellotto e Arnaldo Antunes foram detidos, São Paulo, na Avenida 

Paulista, dessa vez, contra manifestantes diversos, mostrando, novamente, a força 

policial, que deveria ajudar e proteger, mas para e prende.  

“Igreja”, letra também analisada em nosso corpus, foi composta por 

Nando Reis é consta no LP Cabeça Dinossauro. A letra nasce a partir da polêmica 

que girou em torno do filme “Je Vous Salu, Marie”, de 1985, do cineasta Jean Luc 

Godard, que trazia, na época, polêmicas religiosas que afrontavam o Catolicismo e os 

simbolismos dele decorrentes. 

inspirada em uma declaração do cantor Roberto Carlos sobre o filme “Je 

Vous Salue Marie” (1985), de Jean Luc Godard. A insatisfação com a Igreja Católica, 

tradicional guardiã de costumes, também fazia sentido para a juventude da época e 

se perpetuou pelos anos seguintes. 

A letra de “Senhor”, de autoria de Toni Bellotto, datada de 2015, traz, 

novamente, questões religiosas sobre imposições advindas da Igreja, vez que, ainda 

que o catolicismo tenha perdido força evidente nesses últimos 30 anos, evidencia-se 
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a questão da culpa, da ideia de pecado, do inferno e da opressão da instituição. Um 

fragmento da oração Pai Nosso é alterado e nele se demonstra a perpetuação da 

insatisfação vigente em relação à imposição religiosa. 

Na sequência, percebemos a necessidade da demonstração dos lugares 

estabelecidos socialmente dentro do corpo familiar em “Família”, letra escrita por Toni 

Bellotto e Arnaldo Antunes, em especial, o papel da mulher, como mãe, esposa e filha. 

Tal letra é analisada pelo fato de ter sido escrita nos meados dos anos 1980, 

evidenciando a submissão da mulher na sociedade patriarcal da época. 

Nesse contexto, “Flores pra Ela”, composta por Mário Fabre e Sérgio 

Britto, gravada em 2015 (TITÃS, 2015), volta a trazer a violência, psicológica, e física, 

contra a mulher, que é só uma mulher, que aceita, espera, submete-se e, por fim, 

morre e recebe flores do marido. 

Assim, as manifestações discursivas trazem relações dialógicas em 

relação aos sujeitos envolvidos na época em que compuseram as letras de música a 

serem analisadas neste trabalho, por meio da construção dentro do que foi vivenciado 

pelos autores. Embora haja um espaço temporal entre as letras de música aqui 

analisadas, as letras trazem críticas em relação ao pensamento comum do citadino e 

às questões sociais e históricas em épocas distintas.  

Os pares de letras foram agrupados a partir de similitudes e diferenças 

em cronótopos distintos. Procurou-se observar, em “Polícia” e “Fardado” a violência 

que vem por mando das forças estatais. No entanto, essa violência, em “Polícia”, 

mostra certo distanciamento de diálogo com a instituição, enquanto em “Fardado”, há 

um diálogo direto com o policial militar. Possibilita-se essa situação, justamente pelo 

fato de a abertura política ter ocorrido nesse lapso temporal e, por conseguinte, haver 

maior possibilidade de diálogo com as forças de poder. 

Em “Igreja” e “Senhor”, observa-se que a Igreja Católica, em épocas 

diferentes, ainda mantém a supremacia religiosa no país. No entanto, nesses trinta 

anos, houve a ascensão de outras religiões, como as Neopentecostais e, com elas, 

surgiram novas questões a serem pensadas. Nos anos 1980, há vozes que se rebelam 

contra todas as simbologias católicas. Já nos anos 2010, parece haver um convite ao 

diálogo com o “Senhor”, por meio de pedidos. 

“Família” e “Flores pra Ela” trazem em comum a presença de lugares 

específicos para o homem e para a mulher, tanto nas relações sociais como nas 

relações íntimas. A primeira mostra o homem como chefe da família que exerce todo 
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o seu poder patriarcal e a mulher como submissa, medrosa e dependente, em um 

núcleo familiar que conta com tia, avós, bebês, animais e televisão. Já a segunda se 

restringe ao âmbito íntimo de um casal e aborda, devido à fragilidade feminina e à 

força masculina, a violência contra a mulher. 

Obtivemos, portanto, a verificação de que, passados trinta anos, as 

forças impositivas do Estado, Igreja e Família se fazem presentes, ainda que aqueles 

que estão sob essa força reajam de forma diversa nos anos 2010. Essa constatação 

ocorre porque ainda hoje há resquícios da presença da cultura tradicional estatal, 

religiosa e familiar. 

Portanto, no Estado desenvolvido, o cidadão, embora ceda seus desejos 

ao aparato social, faz-se presente, não como um ser alienado e que aceita as 

imposições vindas das instituições, mas se põe contra as forças impostas por elas, 

aspecto extremamente relevante e presente nas letras analisadas.  

Para tanto, nosso trabalho será dividido em cinco capítulos. No primeiro 

capítulo, apresentaremos o filósofo russo Mikhail Bakhtin e sua inserção no Círculo 

de Bakhtin, bem como os estudos do filósofo sobre dialogismo, relações, dialógicas, 

enunciado, cronótopo, ironia e gêneros textuais. Esses são elementos cruciais para a 

consecução de nossa dissertação. 

O segundo capítulo apresentará a formação da banda Titãs, no início 

dos anos 1980, ainda vivenciados pela Ditadura Militar e sua relação com o período 

histórico, fato de extrema relevância para o que será abordado posteriormente, as 

letras de música da banda, por meio de um estudo acerca do surgimento das letras 

de música irônicas desde a formação da banda, bem como a relação entre a letra de 

música e o cronótopo vivenciado na época da produção das letras aqui analisadas.  

O terceiro capítulo versará sobre as duas primeiras letras a serem 

analisadas: “Polícia” (1986) e “Fardado” (2015) e a presença dessas letras em um 

contexto social, histórico e dialógico, uma vez que “Polícia” foi composta na época 

pós-ditadura, em seu início, mas ainda sob o prisma da repressão militar e “Fardado” 

se fez presente em meio às manifestações ocorridas no ano de 2013, ainda que não 

mais sob a repressão militar, mas sob as forças dessa instituição. 

O quarto capítulo apresentará as letras de “Igreja” (1986) e “Senhor” 

(2015) e suas relações dialógicas em relação às questões sociais do Brasil em tempos 

distintos. Nos anos 1980, o Brasil ainda era um país predominantemente católico e no 

qual os cidadãos que aqui viviam raramente se autodeclaravam ateus. “Igreja” traz a 



16 

voz daqueles que, na época, não faziam parte desse contexto e é considerada letra 

polêmica até os dias atuais, ainda que o país tenha passado por várias mudanças no 

âmbito religioso. “Senhor”, considerada uma oração às avessas nega a oração “Pai 

Nosso” e ainda mostra a presença do protestantismo, em uma crítica contundente a 

ambas as religiões, católica e protestante. 

Por fim, o quinto capítulo trará a análise de “Família” (1986) e “Flores pra 

Ela” (2015), em que serão discutidas as questões sociais acerca do papel masculino 

e feminino no âmbito familiar, demonstrando como as letras dialogam entre si e com 

os ouvintes em tempos distintos. “Família” foi composta em uma época em que o 

tradicionalismo familiar ainda imperava, sob o patriarcalismo, legado da colonização 

portuguesa. Já “Flores pra Ela” foi composta nos anos atuais, em que, embora a ideia 

da família tradicional prevaleça, outras relações dentro dela são discutidas, dentre 

elas, a violência doméstica contra a mulher, não cabendo mais, a ideia de aceitação 

das imposições sociais tradicionais. 

Com o estudo proposto, não há de ser extinto o debate acerca da 

questão dialógica. Esse é apenas um agente contributivo, um convite ao pensar em 

que sentido as letras de música nos trazem contribuições em relação às discussões 

acerca do tempo e do espaço em que vivemos. É apenas um convite ao pensar 

democrático. 
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1 A RELEVÂNCIA DOS ESTUDOS DE BAKHTIN E O DIALOGISMO 

 

 

Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (1895-1975) produziu estudos relevantes 

sobre os gêneros do discurso, bem como trouxe uma nova concepção da linguagem, 

a partir de meados do século XX. “Dialogismo”, “enunciado”, “autor” serão 

empregados, neste trabalho, a partir das considerações do Círculo de Bakhtin. O 

filólogo e filósofo russo teve sua formação na Universidade de São Petersburgo e, nos 

anos 1920, quando era professor, ao lado de alguns amigos, refletia sobre a 

linguagem e o discurso. A partir daí, surgiu o Círculo de Bakhtin1, ao lado dos filósofos 

Matvei Issaévitch Kagan, Valentin Nikolaévitch Voloshinov e Pável Nikolaévitch 

Medvedev.  

Desde os anos 1920, o Círculo denota evidências para a importância da 

presença da linguagem por ter uso real e efetivo na língua. Os escritos bakhtinianos 

não obtiveram recepção imediata, devido às situações complexas de vida por que 

Bakhtin passou, como a saúde debilitada, a condição econômica, bem como o seu 

exílio. Há obras cuja autoria ainda se encontra em disputa. Em 1963, sua obra sobre 

Dostoiévski foi reeditada, a partir da publicação original de 1929. Em 1965, foi 

publicado um livro sobre Rabelais. Tal obra evidenciou a atenção dos especialistas 

sobre o carnaval e a popularização da cultura. Faleceu em Moscou em 1975.  

Muitos de seus trabalhos foram publicados por outros autores, em 

coletâneas de textos e algumas de suas obras tiveram publicação póstuma. Bakhtin 

se interessou por processos de criação de todos os tipos, ao oposto dos formalistas, 

que menosprezam o conteúdo enquanto relação com o mundo e a forma, enquanto 

intervenção do autor. Para Bakhtin, os ingredientes do ato de formação estética 

devem se pautar no conteúdo, na relação com o mundo, na forma, enquanto 

intervenção do autor. Para ele, a verdadeira noção central da pesquisa estética não 

deve ser o material, deve ser a arquitetônica composicional, a construção e a estrutura 

da obra, como intersecção entre material, forma e enunciado. Assim, a perfeição 

estética se encontra na imperfeição, no inacabamento do sentido. Criada por ele, a 

ideia de dialogismo, nos leva à reflexão de que os enunciados trazem discursos entre 

                                                 
1O Círculo de Bakhtin, como ficou conhecido o grupo, buscava a linguagem como um constante 
processo de interação mediado pelo diálogo - e não apenas como um sistema autônomo. 
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si. Ainda que distantes no tempo e no espaço, os diálogos sociais são irrepetíveis, 

mas não são inéditos. Nessa perspectiva:  

 

Dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, 
que nada sabem um sobre o outro, no confronto dos sentidos, revelam 
relações dialógicas se entre eles há ao menos alguma convergência de 
sentidos (ainda que seja uma identidade particular do tema, do ponto de vista, 
etc.). Qualquer resenha da história de alguma questão científica 
(independente ou incluída no trabalho científico sobre uma determinada 
questão) realiza confrontos dialógicos (entre enunciados, opiniões, pontos de 
vista) entre enunciados de cientistas que não sabiam nem podiam saber nada 
uns sobre os outros. O aspecto comum da questão gera aqui questões 
dialógicas (BAKHTIN, 2006, p. 331). 

 

Entendemos, portanto, que enunciados afins, ainda que distantes no 

tempo e no espaço possuem relações entre si, de dialogismo, mesmo que cada tempo 

e espaço tragam consigo marcas históricas e ideológicas distintas. O posicionamento 

e a confrontação ético-axiológicos medeiam os discursos. As convicções dos 

participantes do diálogo são determinadas pela sua leitura de mundo. Assim, 

consideramos relevantes os estudos produzidos por Mikhail Bakhtin, que, em sua 

trajetória, busca as últimas causas do fenômeno da linguagem, com interesse pela 

história, cultura e pelo sujeito e, em cuja obra destaca-se a alteridade e as relações 

dialógicas entre posições sociais.  

São, portanto, os enunciados aquilo que o enunciador produz com 

consciência, uma vez que o processo de enunciação se constitui por meio de vozes 

sociais. Quando um enunciado se encerra, não há acabamento final, frente à presença 

de respostas e réplicas. 

 

 

1.1 DIALOGISMO, RELAÇÕES DIALÓGICAS E ENUNCIADO 

 

 

Para Bakhtin, é trabalho do crítico o recolhimento dos dados materiais 

para a reconstituição do contexto histórico e a explicação deste por meio das leis 

sociológicas, psicológicas e biológicas. Assim, ao analisarmos enunciados, 

buscaremos vozes sociais que se cruzam e intercambiam em uma cadeia repleta de 

réplicas e tréplicas, localizando pontos com fundamentações sociológicas, biológicas 

e psicológicas. É, portanto, a relação dialógica uma réplica social. Nesse sentido, tanto 
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no enunciado, como no discurso, há a presença do dialogismo citado por Bakhtin 

(2006, p. 199), sobre Dostoiévski: 

 

Em toda parte há certa intersecção, consonância ou intermitência de réplicas 
do diálogo aberto com réplicas do diálogo interior das personagens. Em toda 
parte, certo conjunto de idéias, pensamentos e palavras se realiza em várias 
vozes desconexas, ecoando a seu modo em cada uma delas. 

 

Assim, as ideias do filósofo russo mostram que o discurso influencia de 

dentro para fora o discurso do outro, o que lhe dá tom e significado externo, nascendo, 

assim, o sentido a partir do encontro de dois sujeitos. Para ele, o diálogo é forma 

composicional do discurso, uma concepção estreita do dialogismo. Aquilo que se diz 

vem do outro, não vem da gramática ou das gramáticas. Desse modo: 

 

Por palavra do outro enunciado, produção de discurso, eu entendo qualquer 
palavra de qualquer outra pessoa, dita ou escrita na minha própria língua ou 
em qualquer outra língua, ou seja, qualquer outra palavra não minha. Neste 
sentido, todas as palavras (enunciados, produções de discurso e literárias), 
além das minhas próprias, são palavras do outro (BAKHTIN, 2006, p. 379). 

 

Para Brait (2003), o discurso se faz por meio de diversas vozes, em 

direção a um interlocutor, estabelecendo, portanto, uma relação dialógica, em que 

nela há vários sentidos emanados pelas vozes. Assim, o discurso não se faz finito, 

mas abre inúmeras possibilidades de sentido. Nesse contexto: 

 

...essa incompletude interna, mais do que um arcabouço teórico inacabado, 
é uma postura científico-filosófica, uma forma de investigação que aponta 
para uma totalidade aberta em que o discurso, forma histórica e falante, faz-
se ouvir através de inúmeras vozes, dirige-se a um interlocutor e impõe uma 
atitude dialógica, a fim de que os vários sentidos, distribuídos entre as vozes 
possam aflorar. Nessa perspectiva, o discurso e seu concerto de incessante 
produção de efeitos de sentido, não é jamais um objeto pacífico e passível de 
submissão ao monologismo de uma teoria acabada (BRAIT, 2003, p.16). 

 

Nessa perspectiva, buscando os efeitos da alteridade, analisaremos a 

manifestação da linguagem como uma das formas do processo de composição de um 

discurso, seja por meio da ironia, seja por meio da crítica direta ou velada, sob um 

contexto histórico e social, a partir de uma confluência discursiva. Os discursos, que 

não são isentos de responsabilidade e trazem consigo elementos históricos, podem 

passar por controle e vigilância e censura social, em especial em regimes autoritários 

ou pós-autoritários, pelo fato de esses discursos serem formas de contestação de 



20 

valores pré-estabelecidos socialmente ou impostos por instituições que regem as 

sociedades.  

A concepção bakhtiniana mostra que a palavra, sozinha, na prosa, é 

descentralizada, uma vez que surgem do enunciado outras vozes. Portanto, o 

enunciado proferido será apenas outra voz, a trazer novas vozes que trarão demais 

vozes. Para ele, uma vida somente possui sentido se vista do exterior, englobada no 

horizonte de outrem. Para Bakthin (2006): 

 

O destinatário do enunciado pode, por assim dizer, coincidir pessoalmente 
com aquele (ou aqueles) a quem responde o enunciado. No diálogo cotidiano 
ou na correspondência, essa coincidência pessoal é comum: aquele a quem 
eu respondo é meu destinatário, de quem, por sua vez, aguardo resposta (ou, 
em todo caso, uma ativa compreensão responsiva). (...) “Ao construir o meu 
enunciado, procuro defini-lo de maneira ativa: por outro lado, procuro 
antecipá-lo, e essa resposta antecipável exerce, por sua vez, uma ativa 
influência sobre o meu enunciado (dou resposta pronta às objeções que 
prevejo, apelo para toda sorte de subterfúgios, etc.). Ao falar, sempre levo em 
conta o fundo aperceptível da percepção do meu discurso pelo destinatário: 
até que ponto ele está a par da situação, dispõe de conhecimentos especiais 
de um dado campo cultural da comunicação: levo em conta as suas 
concepções e convicções, os seus preconceitos (do meu ponto de vista), as 
suas simpatias e antipatias – tudo isso irá determinar a ativa compreensão 
responsiva do meu enunciado por ele (BAKHTIN, 2006, p. 301-302). 

 

Percebemos que, ao proferirmos um discurso, aguardamos, ainda que 

implicitamente, a resposta do outro, já que, nesse discurso, estamos respondendo ao 

discurso de outrem. A resposta aguardada pode ser explícita, ou, minimamente, uma 

compreensão responsiva. As objeções e subterfúgios inseridas no discurso já trazem 

consigo marcas de aceitação, criticidade, ironia ou repulsa. A ativa compreensão 

responsiva se dá a partir do conhecimento de mundo. 

A relação, portanto, entre o viver e a língua só se dá de forma 

compreensível no nível do discurso, por fazermos parte da história e dela nos 

constituirmos e com ela nos interagirmos, por meio do conhecimento. Cada época e 

grupo social possui seu repertório.  

A cada dizer irrepetível, há valores, passíveis de controle, censura e 

criticidade. Tem-se, portanto, nos discursos, vozes sociais dotadas de complexos 

verbo-axiológicos cuja existência das relações com o mundo as refletem e as refratam. 

Dessa forma, a palavra, de cunho dialógico, se faz ponto inicial a fim de que a 

interação entre linguagem e sujeitos se faça constante, por meio da refração. 
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Na refração, obtemos a possibilidade de vários efeitos de forma não 

estática, não nítida. Como um signo é sempre aquilo que se enuncia dentro de um 

índice social de valor, a arte refrata algo que passa pelo processo artístico na 

composição do autor-criador. Nesse sentido: 

 

A forma artística, assim entendida, caracteriza a autonomia, a relativa 
autonomia da obra literária, conforme a considera Bakhtin: a arte não se opõe 
à realidade, ao mundo da vida, que se encontra plenamente nela como seu 
elemento indispensável. No entanto, a arte não se confunde com a vida: ao 
dar nova forma ao conteúdo, o autor-criador penetra com empatia no objeto, 
sempre já saturado axiologicamente, para, sem se fundir com ele, de fora - 
trata-se, aqui, da "exterioridade", noção sempre presente na obra bakhtiniana 
-, (re)conformá-lo axiologicamente no mundo da cultura. Nesse sentido, não 
só não se opõem linguagem artística e linguagem cotidiana - o que seria 
considerar apenas o material -, mas também não se opõem os enunciados 
concretos do cotidiano e as obras literárias (MARCHEZAN, 2015). 

 

Ainda nesse sentido, Faraco (2011) traz a afirmação de que o autor-

criador refrata e recebe a refração. Recebe a refração porque recebe uma posição de 

valores axiológicos de outros e refrata porque, a partir do que recebe axiologicamente, 

reordena os valores e os responde, a partir de sua visão de mundo. Para o autor: 

 

... o autor-criador é, assim, uma posição refratada e refratante. Refratada 
porque se trata de uma posição axiológica conforme recortada pelo viés 
valorativo do autor-pessoa e refratante porque a partir dela que se recorta e 
se reordena esteticamente os eventos da vida (FARACO, 2011, p. 24). 

 

Para o Círculo de Bakhtin, a interação verbal é a realidade que 

fundamenta a língua. Por meio do dialogismo, base de pensamento bakhtiniano, tanto 

a reflexão como a refração emergem da realidade vinda do signo ideológico, 

produzindo um significado dentro de determinado contexto. 

Na refração, há contexto, mas não necessariamente, realidade 

propriamente dita. No dialogismo, há um momento de interação com o locutor com os 

enunciados do outro. Várias vozes discursivas habitam o discurso. Essa presença traz 

consigo a criticidade, a censura, a moral, a ideologia, bem como o contexto histórico 

e social, visto que um produto ideológico faz parte de uma realidade que reflete e 

refrata outra realidade exterior.  

Nesse sentido: 

 

Compreensão e avaliação. É impossível uma compreensão sem avaliação. 
Não se pode separar compreensão e avaliação: elas são simultâneas e 
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constituem um ato único integral. O sujeito da compreensão enfoca a obra 
com sua visão de mundo já formada, de seu ponto de vista, de suas posições. 
Em certa medida, essas posições determinam a sua avaliação, mas neste 
caso elas mesmas não continuam imutáveis: sujeitam-se à ação da obra que 
sempre traz algo novo (BAKHTIN, 2006, p. 378). 

 

Para Mikhail Bakhtin, a concepção sociológica é a de uma sociedade 

atravessada por conflitos e não a de uma sociedade com contratos e consensos. 

Dessa maneira, percebemos que os posicionamentos proferidos pelo sujeito resultam 

em avaliações críticas positivas ou negativas, isentas de conceito e passividade.  

 

 

1.2 IRONIA 

 

 

A ironia é elemento constante nas relações sociais, de maneira explícita 

ou implícita. Os discursos trazem ressalvas que podem ser entendidas como irônicas, 

ainda que mínimas. Os discursos irônicos podem vir sob a forma de silêncio ou 

ruidosidade, com o intuito de superar situações e se sobrepor às violências impostas 

socialmente. É a ironia um dos elementos herdados dos discursos anteriores, das 

outras vozes do corpo social e das relações históricas que nos precedem. Assim, 

muitos dos discursos carregados de ironia nos chegam pelos outros, trazendo consigo 

questões valorativas. Para Bakhtin (2006): 

 

Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo 
exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc.), com 
a sua entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional. A princípio eu 
tomo consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, as 
formas e a tonalidade para a formação da primeira noção de mim mesmo. (...) 
Como o corpo se forma inicialmente no seio (corpo) materno, assim a 
consciência desperta envolvida pela consciência do outro (BAKHTIN, 2006, 
p. 373-374). 

 

Essa tomada de consciência pela voz do outro nos coloca em relações 

de cunho valorativo e responsivo. Valorativo porque a partir da recepção dos valores 

de outrem, agregamos a eles nossos próprios valores. Responsivo porque após o 

agregamento de tais valores, emitimos respostas àquilo que foi anexado ao nosso 

discurso, com elementos carregados de responsabilidade daquilo que proferimos.  
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Nesse cenário, entendemos que a ironia faz parte dos discursos 

cotidianos, por meio de críticas sobre elementos sociais impositivos. Comumente, 

esses elementos pertencem às instituições sociais, visto que, ao nascermos, já 

recebemos cultural e coercitivamente valores de tais instituições. Nessa ótica, a ironia 

é utilizada como estratégia de subversão às instituições que impõem determinados 

silenciamentos. 

Brait (1996, p. 15) traz o estudo da ironia como uma “confluência de 

discursos”, “como procedimento intertextual, interdiscursivo”. Dessa forma, entende-

se a ironia como uma forma de manifestação da linguagem, vista como algo que, por 

meio de recursos, desarticula discursos oficiais, dessacralizando-os. Sob essa ótica, 

Brait (1996, p. 15) traz a ironia como “... estratégia de linguagem que, participando da 

constituição do discurso como fato histórico e social, mobiliza diferentes vozes.” Para 

a autora, (1996, p. 137), “a ironia expressa por um enunciado, mesmo não sendo 

elemento estruturador do texto, conta necessariamente com os elementos implicados 

na dimensão discursiva”. Essa reflexão leva ao entendimento de que o acontecimento 

irônico ocorre por meio da articulação discursiva. 

Ainda nesse sentido, a concepção bakhtiniana sobre a linguagem a 

enfoca como lugar constituinte do sujeito, a partir do seu uso, dando a ela caráter 

valorativo e reafirmando o posicionamento do sujeito no corpo social. É a concepção 

valorativa que garante as interações verbais. Assim sendo, os discursos trazem 

consigo questões referentes à sociedade, num diálogo entre o eu e o outro. Ao 

criarmos enunciados, criamos respostas aos nossos interlocutores que, por 

conseguinte, já haviam criado um diálogo como outro interlocutor. Nesse processo, 

incluem-se elementos de organização das palavras do outro, a partir de outras 

palavras, criando-se assim, um exercício responsivo. Portanto, os discursos críticos e 

irônicos são frutos, também, dessas interações sociais dialógicas. Nessa perspectiva: 

 

Bakthin mantém sua observação, segundo a qual em nosso mundo 
contemporâneo é impossível assumir uma verdade absoluta, e devemos nos 
contentar em vez de falar em nosso próprio nome; mas não acrescenta mais 
nenhuma condenação nem pesar a essa constatação: a ironia (é assim que 
ele chama agora esse modo de enunciação) é nossa sabedoria, é quem 
ousaria hoje constatar verdades? Rejeitar a ironia é optar deliberadamente 
pela “tolice”, limitar-se a si mesmo, estreitar o horizonte (cf. Estetika, p. 352): 
é assim que procede Dotoiévski em seus escritos jornalísticos (BAKHTIN, 
2006, p. XXI). 
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A partir dessas interações, percebemos o quanto os vivenciamentos na 

comunicação evidenciam que o diálogo entre discursos mostra interações que 

refletem e refratam situações sociais em momentos históricos, distintos ou não, uma 

vez que a palavra não é neutra, ela traz consigo ecos de outros dizeres, com intenções 

discursivas determinadas. 

Como recepcionamos o enunciado do outro, fica evidente que existe no 

nosso eu um processo de inacabamento que, ao recepcionar o discurso do outro, 

ganha acabamento provisório, para ser compreendido por um outro, num processo 

cooperativo de inserção de valores, numa rede axiológica. Por esse ângulo, as 

interações verbais se dão em situações sociais e reagem, a depender, do contexto 

histórico, temporal e social em que se encontram os receptores dessas interações. 

Cabe ressaltar que as condições em que se organizam os enunciados 

vêm das condições do falante, no que diz respeito às circunstâncias de produção. 

Nessa lógica, evidencia-se que a presença de elementos irônicos ou críticos se 

refinam quanto mais a vivência social trouxer a capacidade de criticidade do sujeito. 

Não há de se afirmar que tal criticidade terá a mesma recepção para todos os que 

receberem o enunciado, mas os receptores o entenderão a partir, também, do 

entendimento que eles possuem e das circunstâncias de recepção. Um enunciado 

produzido numa situação espaço-temporal causará no receptor-ouvinte-leitor reações 

de similitude ou de distinção. Isso posto: 

 

A despeito de toda a imensa diferença entre os gêneros familiares e íntimos 
(e, respectivamente, os estilos), eles percebem igualmente o seu destinatário 
em maior ou menor grau fora do âmbito da hierarquia social e das convenções 
sociais, por assim dizer, “sem classes”. Isso gera uma franqueza especial do 
discurso (que nos estilos familiares chega às vezes ao cinismo) (BAKHTIN, 
2006, p. 303). 

 

Assim, para o filósofo russo Mikhail Bakhtin, apesar de as diferenças 

entre gêneros e estilos existirem, esses gêneros podem chegar ao destinatário fora 

do contexto hierárquico social. 

 

 

1.3 OS GÊNEROS DO DISCURSO: uma concepção bakhtiniana 
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Para Mikhail Bakhtin, o uso da linguagem e as atividades humanas são 

o ponto inicial na teoria dos gêneros. Tais atividades ocorrem em esferas distintas e 

infindas, que, ao se concretizarem, fazem uso real da língua em forma de enunciados, 

que refletem condições específicas, a partir das finalidades de cada esfera. Nesse 

sentido, para Bakhtin: “Cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa de outros 

enunciados.” (BAKHTIN, 2006, p. 291). Assim, a linguagem, para o filósofo russo, não 

deve ser objetivada somente por meio de uma teoria da comunicação, visto que se 

deve considerar que o interlocutor se encontra em constante relação com outras 

vozes, em uma compreensão responsiva ativa, que, “prenhe de resposta e, de uma 

forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o locutor” (BAKHTIN, 

2006, p. 290). 

Assim, tem-se a concepção de que o discurso se encontra numa 

constante compreensão durante a fala viva de um enunciado. Para Bakthin (2006), 

toda compreensão nunca se dá de forma passiva, já que o ouvinte concorda, discorda 

e também materializa uma resposta, atualizando o enunciado já existente. Para ele: 

 

Todo enunciado (...) comporta um começo absoluto e um fim absoluto: antes 
de seu início, há os enunciados dos outros, depois de seu fim, há os 
enunciados-respostas dos outros (ainda que sejam como uma compreensão 
responsiva ativa muda ou como um ato-resposta baseado em determinada 
compreensão) (BAKHTIN, 2006, p.294). 

 

Em vista disso, os enunciados trazem vozes que serão levadas a outras 

vozes, por meio de uma compreensão. Como os enunciados são concretos, os 

gêneros estão vinculados a eles e, desse modo, conectam a linguagem à vida social. 

Para Fiorin (2006): 

 

O gênero estabelece uma interconexão da linguagem com a vida social. A 
linguagem penetra na vida por meio dos enunciados concretos e, ao mesmo 
tempo, pelos enunciados a vida se introduz na linguagem. Os gêneros estão 
sempre vinculados a um domínio da atividade humana, refletindo suas 
condições específicas e suas finalidades (FIORIN, 2006, p. 62). 

 

Ao se mencionar a teoria de gêneros, Bakhtin traz a concepção de que 

os gêneros do discurso trazem como resultado formas padrão relativamente estáveis 

de enunciado, posto que toda comunicação é concebida por meio dos gêneros do 

discurso. Nesse âmbito, o filósofo da linguagem, ao pesquisar o gênero, utilizou-se do 

romance como modelo artístico de tempo e conceito nuclear da poética, visto que é 
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por meio do romance que se reconstitui a imagem espaço-temporal. De acordo com 

Machado (1998, p. 155), “a prosa é a esfera mais ampla das formas culturais no 

interior das quais outras esferas são experimentadas”. Nesse sentido, como 

consequência do surgimento da prosa, surge uma nova forma de expressão cultural, 

por meio da narrativa. 

Nesse contexto, cabe aqui ressaltar que a letra de música faz parte 

dessa cadeia de gêneros presentes em nosso cotidiano, no nosso meio social e é por 

meio dela que muitas das manifestações sociais se fazem presentes, veladas ou não. 

O gênero letra de música, embora receba influência do gênero lírico, não 

traz consigo a representação pontual da poesia, mas carrega consigo a voz do eu-

lírico, uma vez que é a voz desse que se traduz na letra da música. Nesse sentido, 

para Bakhtin (2006, p. 156), “a lírica é uma visão e uma audição do interior de mim 

mesmo pelos olhos emocionais e na voz emocional do outro: eu me escuto no outro, 

com os outros e para os outros”. 

Na esfera da música, ocorre a presença da produção de letras, que 

traduzem, por meio da reflexão ou da refração, situações vivenciadas pela sociedade 

passada ou presente. É, portanto, a letra de música, um enunciado que traz um 

conteúdo temático, um estilo e uma organização composicional típicos, portanto, do 

gênero letra de música. Assim, esse gênero possui o conteúdo temático do 

vivenciamento do autor ou da sociedade, versando sobre temas acerca de situações 

históricas, políticas e sociais. 

O gênero letra de música, além de ser utilizado como meio de diversão, 

diante da presença cultural de que a música faz parte do campo do entretenimento, é 

ferramenta de manifestação social e ideológica e mostra a presença do dialogismo, 

em função de que, em cada letra, existem vozes vindas de outras vozes e que 

dialogarão com demais vozes. É a letra de música capaz de ampliar as habilidades 

sociais e de ativação da memória e favorecer as interações da sociedade, trazendo o 

cidadão que a internaliza como agente do mundo, desde que haja uma criticidade em 

relação ao conteúdo da letra. 

A letra de música é um gênero absorvido cotidianamente pelo ouvinte, 

mas não é apenas algo que se pode conceituar como lúdico ou de diversão. Por se 

tratar de uma construção intencional, por meio da qual se deseja transmitir uma 

mensagem, é ela um gênero que mostra o diálogo entre a voz do autor e a voz do 

ouvinte, estabelecendo novos valores e pensamentos. Ao fortalecer o senso comum, 
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pode trazer consigo questões ideológicas que, de modo algum, não são assimiladas 

sem cunho crítico. 

A época, o lugar de produção e o gênero são alguns dos elementos 

definidores do estilo, no caso da letra de música, mais aberto a possibilidades infinitas, 

sem a presença de uma rigidez constante, em que a voz do autor se faz presente, 

sem se anular, como numa troca de interações com o ouvinte.  

Para Bakhtin, os gêneros se dividem em primários e secundários. Os 

primários fazem parte do cotidiano. São espontâneos, mas não necessariamente 

orais. Já os secundários fazem parte de uma situação em que a escrita predomina, 

visto fazerem parte de uma comunicação cultural elaborada, mas podem se dar no 

âmbito oral. Gêneros secundários e primários se completam e se transformam. Assim,  

 

Não se deve, de modo algum, minimizar a extrema heterogeneidade dos 
gêneros discursivos e a dificuldade daí advinda de definir a natureza geral do 
enunciado. Aqui é de especial importância atentar para a diferença essencial 
entre os gêneros discursivos primários (simples) e secundários (complexos) 
– não se trata de uma diferença funcional. Os gêneros discursivos 
secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas científicas de toda 
espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas condições de um 
convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e 
organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, 
etc. No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos 
gêneros primários (simples), que se formaram nas condições de 
comunicação discursiva imediata (BAKHTIN, 2006, p. 263). 

 

Dentro dessa perspectiva, os gêneros estão em constante mudança, 

surgindo ou desaparecendo, a depender das esferas sociais e de seus usos, assim, 

se diferenciando ou se ressignificando. Letras de música, embora contenham título e 

conteúdo, diferenciam-se no tempo e no espaço, a depender das mudanças históricas 

e culturais por que passa a sociedade.  

De acordo com Bakhtin (2006), os gêneros trazem laços que evidenciam 

o uso da linguagem e as atividades humanas, em instâncias diversas, sob a forma de 

enunciado, em que o interlocutor se faz presente dentro de um meio comunicacional 

e se inter-relaciona com outros ouvintes, numa compreensão responsiva. Dessa 

forma, é, por meio dos gêneros, que a língua produz ideologias constantes e 

renovadas. Assim: 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
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que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 
determinado campo (BAKHTIN, 2006, p. 262). 

 

Desse modo, ao entender a letra de música como um gênero, entende-

se também que, além das infinitas possibilidades discursivas que ela pode trazer em 

função da riqueza de conteúdo e das múltiplas possibilidades de propiciar o diálogo, 

esse gênero também é repleto de uma beleza que dialoga em determinado tempo e 

espaço, tanto no campo semântico como linguístico, com outras vozes, fornecendo, 

assim, inúmeras possibilidades de mapeamento e análise do conteúdo. 

Nesse sentido, a presença da língua faz emergir o uso que seus 

locutores fazem dela, em quaisquer situações de comunicação, que se dão de forma 

efetiva por meio dos gêneros. Quando se profere um discurso, aquele que o faz, 

utiliza-se de discursos anteriores para transmiti-los a outrem, dentro de um contexto 

ideológico em que estão situações de relação dentro de um corpo social determinado.  

Para o filósofo da linguagem, a palavra é um signo ideológico, uma ponte 

entre o um e o outro, fruto da consciência individual com a interação social, visto que 

elementos ideológicos não são criados individualmente, é a ideologia que dá suporte 

aos pensamentos individuais, por meio da linguagem, que jamais se encontrará à 

parte das relações sociais e históricas, em determinado período e espaço de tempo. 

É através da palavra, da linguagem e da escolha dos gêneros que se dá a concretude 

das relações sociais e culturais, retratando anseios, dilemas, afetos, contidos na 

memória, que é acionada por meio da reflexão e da refração.  

É esse compartilhamento de ideias que a escolha do gênero, por meio 

do discurso e da enunciação causa. Assim, há um saber histórico que é compartilhado, 

transmitido, recebido, repassado, através das relações tecidas entre locutor e 

interlocutor, em tempo e espaços distintos ou não. É, portanto, o diálogo, um 

compartilhamento de experiência da historicidade entre autor e ouvinte, no caso da 

letra de música, um compartilhamento da vida, um compartilhamento de autoridade 

ou autoridades, de alteridades, definidos pelo saber histórico, na construção 

permanente de sentidos. 

 

 

1.4 CRONÓTOPO 
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O cronótopo define a relação sujeito-espaço-tempo, por meio da forma 

interna da palavra. Ela transporta os significados originais e espaciais para as relações 

temporais. Tal interligação se dá através da indissolubilidade de espaço e tempo 

dentro de uma totalidade compreensiva e concreta, que une conteúdo e forma. Assim, 

o espaço penetra no tempo e na história e se reveste de sentido. Isso não permite o 

viver na memória individual, subjetiva, mas o coletivo e social, a experiência social, 

por meio da relação espaço-tempo para a obtenção da reflexão. Nesse aspecto: 

 

A capacidade de ver o tempo, de ler o tempo no todo espacial do mundo e, 
por outro lado, de perceber o preenchimento do espaço não como um fundo 
imóvel e um dado acabado de uma vez por todas mas como um todo em 
formação, como acontecimento; é a capacidade de ler os indícios do curso 
do tempo em tudo, começando pela natureza e terminando pelas regras e 
idéias humanas (até conceitos abstratos) (BAKHTIN, 2006, p. 225). 

 

Assim, tempo e espaço estão sempre em formação. O presente é 

determinado pelo passado, positiva ou negativamente, de modo que ambos fornecem 

direcionamentos, inclusive, para o futuro. É a criação humana, em determinado lugar, 

parte do acontecimento histórico. Dessa forma, em um espaço, manifesta-se 

determinado processo histórico, mostrando-se, assim, a fusão do tempo-espaço. Ao 

se referir às obras de Goethe, Bakhtin se manifesta: 

 

O vestígio autêntico, o sinal da história é humano e necessário, nele o espaço 
e o tempo estão ajustados em um bloco indissolúvel. O espaço terrestre e a 
história humana são inseparáveis entre si na visão integral concreta de 
Goethe, é isto que na sua obra torna o tempo histórico tão denso e 
materializado e o espaço tão humanamente compreendido e intensivo 
(BAKHTIN, 2006, p. 242). 

 

Desse modo, o cronótopo busca a manutenção no enunciado de um elo 

entre discurso e realidade. Espaço e tempo são, portanto, indissolúveis, inseparáveis, 

em função de sua importância nos processos históricos vigentes, passados e futuros 

e de sua relação com o eu e o outro. Em um espaço, pode-se perceber a presença de 

diversos momentos históricos, em que o contemplador participa ativamente de tal 

momento, evidenciando, portanto, a sincronia entre tempo e espaço. Ainda nesse 

sentido: 

 

Em primeiro lugar, manifesta-se a aversão característica de Goethe ao 
passado insulado, em si e para si, aquele passado que tanto encantava os 
românticos. Ele quer ver os laços necessários desse passado com o presente 
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vivo, compreender o lugar necessário desse passado na série contínua do 
desenvolvimento histórico. Em segundo lugar, o próprio passado deve ser 
criador, deve ser eficaz no presente (BAKHTIN, 2006, p. 235). 

 

Na natureza cronotópica, o tempo ganha forma e sentido em relação ao 

espaço. Não são, desse modo, imóveis os elementos locais relacionados ao espaço, 

visto que os eventos se localizam em um espaço concreto, por Bakhtin.  

Bakthin (2006) determina, portanto, que se não há relação espaço-

tempo, todo sentido deixa de fazer sentido e se torna um ato mecânico, causando 

uma estranheza entre as partes de um todo. Isso se dá devido ao fato de que a relação 

espaço-tempo se faz necessária para que haja uma interação concreta e de sentido 

entre os discursos. Nessa acepção, para Bakhtin: 

 

Se examinarmos o mundo material de uma obra de arte, constatamos 
facilmente que sua unidade e estrutura não são a unidade e a estrutura do 
horizonte da vida da personagem, que o próprio principio de sua estruturação 
e de seu ordenamento é transgrediente à consciência real e possível da 
própria personagem. A paisagem verbalizada, a descrição do ambiente, a 
representação dos usos e costumes, isto é, a natureza, a cidade, o cotidiano, 
etc., aqui não são elementos de um acontecimento aberto e único da 
existência, elementos do horizonte da consciência operante e atuante do 
homem (que procede de modo ético e cognitivo). Todos os objetos 
representados na obra têm e devem ser, indubitavelmente, uma relação 
essencial com a personagem, senão eles seriam hors d’oeuvre2, entretanto, 
essa relação, em seu princípio estético, não é dada de dentro da consciência 
vital da personagem (BAKHTIN, 2006, p. 89). 

 

Em vista disso, a relação espaço-temporal que se encontra na produção 

discursiva ocorre na dimensão histórica e social. Enquanto o tempo nos fornece a 

dimensão histórica, o espaço nos dá a dimensão social, a partir dos eventos que 

ocorrem em determinada época. Em relação à forma espacial, essa se manifesta por 

meio do contato do autor com a realidade ético-cognitiva, vivenciável. Assim, quando 

se observa, por exemplo, uma obra artística, quer seja, uma obra de arte ou uma letra 

de música, tem-se a constatação de que não são resultado único de uma existência, 

mas são a representação de uma relação entre o autor e o mundo.  

Dessa maneira, aquele que vivencia algo não o vivencia por completo, 

vivencia-o em função de dado sentido em determinado espaço e tempo. Para Bakhtin: 

 

Aqui o vivenciamento é uma diretriz axiológica de todo o meu eu para um 
objeto qualquer, nessa diretriz minha “postura” não me é dada. Devo fazer de 

                                                 
2 Prato servido fora da refeição; aperitivo.  
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meus vivenciamentos um objeto especial de meu ativismo para vivê-los 
(BAKHTIN, 2006, p. 103). 

 

Para o filósofo, os pavores, amores e sofrimentos são vivenciados como 

objetos de si mesmos, mas não vivenciados em si mesmos. Isso decorre do fato de 

haver um atrelamento ao tempo em que se está situado, ao espaço em que se está 

inserido, bem como da presença de outros vivenciamentos no vivenciamento do outro. 

Portanto: 

 

Podemos formular a questão assim: não é no contexto axiológico da minha 
própria vida que minha vivência pode ganhar significação como 
determinidade interior. Em minha vida ele não existe para mim. Preciso de 
um ponto de apoio semântico fora do contexto da minha vida, um ponto de 
apoio vivo e criador - logo, de direito – para tirar o vivenciamento do 
acontecimento singular e único da minha vida e, consequentemente, da 
existência como acontecimento único, pois este só me é dado do meu interior 
– e perceber-lhe a determinidade enquanto característica, como traço do todo 
interior, da minha face interior (quer se trate de caráter integral, de tipo ou de 
apenas de estado interior) (BAKHTIN, 2006, p. 104). 

 

Assim, tem-se que a riqueza do vivenciamento se estende a partir do 

ativismo de outros vivenciamentos em um contexto semântico-axiológico abrangente. 

Como consequência, tem-se o ato criador enriquecedor da existência e criador do 

inédito, do novo, em que os fatos para o eu são atravessados pelos fatos do mundo. 

Nesse sentido, para tanto, adentraremos no próximo capítulo, apresentando a banda 

Titãs, autora das letras aqui presentes e como as criações do grupo contribuíram para 

a produção de discursos dialógicos sobre a repressão das instituições às quais o 

presente trabalho faz referência. 
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2 OS ÁLBUNS TITÂNICOS: JUVENTUDE, HISTÓRIA E SOCIEDADE 

 

 

Os anos 1980 trouxeram a abertura política e o fim da ditadura militar. 

Nesse período, a censura vigiava as produções intelectuais, e, dentre elas, as 

musicais. Foi nessa época que surgiu a banda Titãs, que tinha como componentes 

um grupo de amigos que haviam estudado no Colégio Equipe e ali se conheceram, 

na cidade de São Paulo, desde meados dos anos de 1970, que foi espaço para 

discussões políticas e sociais.  

 Quatro anos depois do início do colégio, em 1975, Sérgio Britto foi 

matriculado. Em 1976, a escola recebe as matrículas de Arnaldo Antunes e Paulo 

Miklos. Em 1977, vêm Branco Mello e Marcelo Fromer e, em 1978, chega Nando Reis. 

Interessados em produzir manifestações artísticas, ao lado de Serginho Groisman, os 

Titãs dão os primeiros acordes que seriam o embasamento de questionamentos 

ideológicos de uma nação nos anos subsequentes e que perdurariam até os dias 

hodiernos. Foi nesse colégio que os primeiros shows começaram a surgir, ao lado de 

nomes icônicos da MPB, como Luiz Melodia, Isaurinha Garcia, Jorge Mautner, Nelson 

Cavaquinho e Cartola. As primeiras parcerias musicais deram início com Arnaldo 

Antunes e Paulo Miklos, ainda no colégio, com desde homenagens irônicas a aulas 

entediantes até a promoção de barulhos ensurdecedores que lhes renderam 

suspensões. 

O grupo de amigos, antes de ser Titãs, formou os Titãs do Iê Iê, com 

apresentações performáticas e figurino e coreografia excêntricos. Em meados dos 

anos 1980, a banda, formada por Marcelo Fromer, Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, 

Sérgio Britto, Toni Bellotto, Nando Reis, Branco Melo e Ciro Pessoa ganhou voz na 

mídia nacional, com letras de música irônicas, criticando a sociedade tradicional. Ciro 

Pessoa deixou a banda e, mais tarde, o baterista Charles Gavin se tornou o oitavo 

titã. 

Em 1986, a banda, já consagrada no cenário musical, lançou o LP 

Cabeça Dinossauro e a turnê, com o mesmo nome, levou ao país shows históricos 

com superlotações que geravam preocupações à banda. (MARMO e ALZER, 2002, p. 

108) 
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Os discursos nas letras de música da banda Titãs traziam críticas 

contundentes que atingiam diretamente o período político e social pelo qual o país 

estava passando. Ainda se fazia presente o patriarcalismo, a religiosidade católica e 

a força estatal, resquício da ditadura militar que dava espaço à abertura política. 

Como as relações dialógicas são evidenciadas na linguagem, os 

discursos não podem, de acordo com Bakhtin, serem considerados puros, eles 

carregam consigo relações de diálogo vindas de outros discursos. Nesse contexto, é 

importante ressaltar que a época estudada em muito contribuiu para a produção de 

discursos dialógicos que continham a repressão, bem como todo o contexto histórico 

do momento vivenciado. Assim, as manifestações discursivas trazem as questões 

dialógicas em relação à época e aos sujeitos que compuseram as letras de música a 

serem analisadas neste trabalho, por meio da construção dentro de uma axiologia 

vivenciada. 

Para a condução do nosso trabalho, foram analisadas obras sobre a 

banda, bem como artigos científicos e dissertações em que continham discussões 

teóricas e práticas acerca das letras analisadas e o cronótopo do período ditatorial e 

pós-ditatorial, de abertura, abrangendo, assim, parte da história do país, sob um olhar 

sociológico e ideológico. 

Assim, para o princípio bakhtiniano, os enunciados se pautam em 

relação com o meio histórico vivenciado. Por esse motivo, observamos a ironia já 

existente antes de as composições analisadas serem postas a público, visto que não 

há de se levar em conta somente o material linguístico, mas o vivenciamento e o co-

vivenciamento em relação à ideologia vigente na época em que os compositores 

iniciaram suas primeiras parcerias composicionais. 

Já no início dos anos 1980, os futuros Titãs, Branco Mello e Marcelo 

Fromer, foram apresentados a Tony Bellotto e formaram o “Trio Mamão”, que passou 

a fazer parte do circuito alternativo de São Paulo. A presença de André Jung, curinga 

musical, permite o entrelace com os também futuros Titãs Arnaldo Antunes, Paulo 

Miklos e Sérgio Britto. Os dois primeiros já compunham juntos na época. Arnaldo 

Antunes fazia apresentações performáticas no circuito underground da cidade e criava 

poemas, musicados por Paulo Miklos e vice-versa. 
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2.1 O NASCIMENTO DOS TITÃS: ironia e discurso velado 

 

 

Fruto de uma amizade iniciada no Colégio Equipe, em São Paulo, os 

integrantes da banda Titãs foram, aos poucos, se juntando para formar um grupo 

musical que se consolidou no cenário musical brasileiro e aí permanece há mais de 

30 anos. Embora a formação inicial da banda tenha se desfeito e hoje os Titãs tenham 

apenas três dos seus integrantes (Branco Melo, Toni Bellotto e Sérgio Brito), o grupo 

musical continua fazendo shows pelo Brasil e fora dele e se apresentando em 

programas populares de televisão. Em 2018/2019, o grupo está em cartaz com a 

ópera rock Doze Flores Amarelas, que trata da história de três meninas, que, por meio 

de um aplicativo do celular, buscam uma festa para ir e são estupradas por cinco 

amigos na festa. A obra trata de temas polêmicos atuais e eternos, como violência, 

assédio, relacionamento entre pais e filhos, vingança, ódio, paixão e tecnologia. 

Os Titãs nasceram em 1981, sob o nome os Titãs do Iê-Iê que, a 

princípio, não demonstraram habilidade musical surpreendente, mas priorizavam um 

figurino e uma coreografia que já sugeriam certa ironia, que se evidenciava nas letras 

de músicas ora apresentadas. Já em agosto do ano seguinte, os Titãs do Iê-Iê se 

apresentam como banda efetiva no SESC-Pompéia, com 21 músicas, dentre elas, 

“Demais”, “Balada para John e Yoko” e “Marvin”, que mais tarde estourariam nas 

rádios nacionais.  

A repercussão sobre a banda deu série a uma sucessão de shows na 

capital paulista, em locais consagrados como o Rose Bombom, Madame Satã e Radar 

Tantan. Em 1984, a banda muda de nome. Passa a se chamar Titãs e lança seu 

primeiro LP, com a exclusão das canções “Bichos Escrotos” e “Charles Chacal”, a fim 

de evitar problemas com o Departamento de Censura e Diversões Públicas.  A 

primeira canção foi para o LP Cabeça Dinossauro, mas, em um primeiro momento, foi 

proibida de tocar nas rádios. Posteriormente, pôde ser tocada, mas com restrições à 

exposição de determinado fragmento da letra (“Vão se fuder”). “Sonífera Ilha” foi 

escolhida para ser o carro-chefe, ao lado de “Toda Cor”, pelo selo WEA. De imediato, 

aquela passa a ser a mais pedida na Rádio Jovem Pan, seguida por outras rádios. 

Vieram, depois, as apresentações nos programas de auditório, populares nos anos 

1980: Programa Raul Gil, na TVS, Clube do Bolinha, na Bandeirantes, Barros de 
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Alencar, na Record e, por fim, a grande sensação da TV, o conhecido Cassino do 

Chacrinha, na Rede Globo. 

Em 1984, entra para a banda Charles Gavin, até então integrante da 

banda RPM, o oitavo titã, hoje conhecido crítico no cenário musical. E em 1985, já 

consolidada no cenário musical, com seu segundo LP, a banda sofre um duro golpe: 

a prisão de Tony Bellotto e Arnaldo Antunes por porte e tráfico de heroína, 

respectivamente. Na apreensão, Tony Bellotto foi considerado usuário da droga e 

Arnaldo Antunes, traficante, preso, então, por 27 dias. Já em 1985, quando o país 

finalmente ganharia o seu primeiro presidente civil após o Regime Militar, Tancredo 

Neves, “Televisão”, canção que traz consigo o bordão do comediante Ronald Golias 

(“Ô Cride, fala pra mãe...”), critica a alienação frente ao maior meio midiático da época, 

faz sucesso na mídia. Estava, portanto, consolidada uma reviravolta no conceito 

sonoro e temático da banda paulistana. 

Em 1986, chega às lojas o terceiro LP da banda, Cabeça Dinossauro, 

repleto de letras que traziam uma agressividade vinda do contexto social e histórico 

vivido pelos integrantes. O álbum teve músicas boicotadas pelas rádios da época, 

devido ao conteúdo áspero de letras como “Estado Violência”, “Polícia”, “Família”, “Tô 

cansado” e “Igreja”, além daquela que já havia sido banida de um LP anterior, “Bichos 

Escrotos”. 

 

Figura 1 -  Capa do LP Cabeça Dinossauro, de 1986. 

Fonte: Disponível em: http://www.titas.net/discografia/. Acesso em 16 mar. 

2019. 

http://www.titas.net/discografia
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É nesse clima de interdições que nasce “Polícia”, numa atmosfera de 

embate entre enunciação contestatória da opressão e da força policial repressiva, que 

vinha das ordens emanadas pelo Estado. Nesse cenário, a banda Titãs ganha força 

discursiva e passa a receber especial atenção da mídia, da crítica e, sobretudo, da 

censura estatal. 

Nesse contexto, “Polícia”, letra que será analisada neste corpus, foi 

composta devido ao episódio policial sofrido por Toni Bellotto e Arnaldo Antunes, no 

ano de 1985. (MARMO e ALZER, 2002, p.79). A letra, polêmica, foi tida para Sérgio 

Britto como uma possibilidade de se tratar uma problemática vigente que rege a 

sociedade, no sentido da violência institucionalizada, não ligada diretamente à 

criminalidade, mas à opressão das leis e autoridades policiais, por meio da força 

atuante do Estado. Trata-se de uma crítica direta às ações policiais e, sobremaneira, 

a forma como a sociedade enxerga a instituição. A irritação de Sérgio Britto no estúdio 

Nas Nuvens em função da desatenção que recebera do produtor Liminha na hora da 

gravação de “Polícia” desencadeou num tom agressivo de voz, tornando mais 

evidente o protesto concebido na canção, conforme Marmo e Alzer (2002): 

 

No Nas Nuvens, a relação dos Titãs com o produtor teria outros pequenos 
ruídos. Um deles se deu na gravação de “Polícia”. Britto estava sozinho com 
Liminha quando foi botar voz na faixa. Mas ao começar a cantar, o líder da 
Blitz, Evandro Mesquita, entrou no estúdio e monopolizou a atenção do 
produtor. Indignado pela falta de consideração, Britto descarregou toda sua 
raiva nos versos da música. Com um fone no ouvido e os olhos fixos na 
conversa dos dois – que ele imaginava ser qualquer coisa relacionada à 
pesca submarina, um hobbie que tinham em comum-berrava “Polícia para 
quem precisa/Polícia para quem precisa de polícia”. A irritação acabou 
ajudando a música protesto: a primeira versão ficou tão boa que foi direto 
para o disco sem retoques. E o vocalista ainda ganhou elogios da dupla, 
embora nunca tenha se convencido de que os dois estivessem realmente 
ouvindo sua interpretação (MARMO e ALZER, 2002, p. 109-110). 

 

“Igreja”, letra também analisada em nosso corpus, foi composta por 

Nando Reis e abriu uma polêmica no grupo, já que dividiu a banda em razão da 

resistência em relação ao “peso” da letra, considerada polêmica. Arnaldo Antunes não 

se sentia à vontade em cantar “Eu não gosto de padre/ Eu não gosto de madre/ Eu 

não gosto de frei...” e, quando na apresentação da música, se retirava do palco. 

(MARMO e ALZER, 2002, p. 105-106). 
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Em nossa investigação, ressaltaremos como os enunciados presentes 

em “Igreja” dialogam diretamente com o discurso autoritário da Igreja Católica, bem 

como com a moral imposta em um país majoritariamente católico disciplinador, de 

forma contundente, em um cronótopo em que quase não se ouvia falar em não se ter 

religião, tampouco abominar as imagens cristãs advindas do catolicismo. 

Cabeça Dinossauro recebe críticas elogiosas, em que os Titãs são 

consagrados como uma banda que faz juz à contribuição para o cenário do rock 

nacional. Recebe a alcunha de disco punk3 e nervoso pelos meios de comunicação 

de massa. O LP chega, ao final do ano de 1986, com 100 mil cópias vendidas, em 

meio ao Plano Cruzado, lançado pelo então presidente José Sarney4. Conforme 

Marmo e Alzer (2002): 

 

O Plano Cruzado, lançado pelo presidente Sarney no início de 1986, levou a 
inflação a índice zero com o congelamento dos preços, aumentou o poder de 
compra da população e gerou uma euforia de consumo que acabou refletindo 
na indústria fonográfica. Em alta naquele momento, o rock brasileiro foi 
beneficiado pelo plano, criando um novo mercado, que confrontava com o 
formado por ouvintes de rádio: o das pessoas que compravam discos. O 
mesmo período que possibilitou que Rádio Pirata-Ao vivo, do RPM, lançado 
naquele ano, virasse um fenômeno de vendas (2,2 milhões de cópias), ajudou 
o terceiro álbum dos Titãs. Um mês depois de ter chegado às lojas, Cabeça 
frequentava a lista dos mais vendidos e havia batido a marca dos dois 
primeiros discos juntos. Em dezembro de 1986, o LP chegaria às 100 mil 
cópias e ao tão sonhado disco de ouro (MARMO e ALZER, 2002, p. 113). 

 

Nesse mesmo LP, a sonora “Família”, de cunho musical mais leve, no 

entanto, com uma letra contundente, se faz presente e será, também, por nós 

analisada. A instituição tradicional familiar, nessa letra, é evidenciada como uma forma 

ultrapassada de organização que não mais satisfaz as necessidades vivenciadas pela 

sociedade da época. Os costumes pré-impostos pela instituição pressupõem uma 

desejabilidade social, não atendida pelos componentes da família, que, naqueles 

tempos, possuem maior vínculo com um compromisso parental de subsistência. 

                                                 
3 O punk rock é um movimento musical e cultural, surgido em meados da década de 1970, cujas 
caracterísiticas são músicas rápidas e ruidosas, com canções que abordem ideias políticas, 
anarquistas, niilistas e revolucionárias, além de temas que trazem os problemas sociais. Disponível em 
Bibliografia – HTTPS://pt.m.wilipedia.org/wiki/Punk_rock. 
4 José Ribamar Ferreira Araújo da Costa Sarney tomou posse como Presidente da República em 15 de 
março de 1985, quando assumiu o governo interinamente após a internação do Presidente eleito 
Tancredo Neves, e definitivamente em 21 de abril de 1985, após a sua morte. 
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A letra de “Família” traz consigo diversas vozes sociais, bem como a 

presença da ironia, na voz da instituição familiar em que “a mãe morre de medo de 

barata/O pai vive com medo de ladrão” e “filha de família se não casa/Papai e mamãe 

não dão nenhum tostão”. Aqui, percebe-se a voz do sujeito que não se identifica com 

esse discurso, bem como a ironia, em que a enunciação aqui trazida permite 

expressar determinado ponto de vista, em que o enunciador precisa as palavras que 

evidenciam esse ponto de vista, já que mostra a fragilidade da mãe, a força do pai e 

a submissão da filha mulher, tanto econômica quanto social. 

Percebe-se, então, que muitas das letras de música da banda Titãs, em 

especial as que analisamos, se contrapõem às imposições sociais e governamentais 

presentes, principalmente no período pós ditatorial.  

É nesse ínterim que o processo de refração ocorre, uma vez que as 

ideias contidas nas letras dadas pelos seus compositores não são mais as suas ideias 

tão somente, são imagens artísticas dessas ideias, são sua refração. Percebe-se que 

para que o trabalho com a linguagem ocorra de forma efetiva, é necessário que seja 

vislumbrado com um olhar de fora dela, ainda que se tenha vivenciado aquilo que foi 

discursado. É, portanto, o autor-criador que dá voz social ao todo artístico e 

acabamento estético ao enunciado. 

Dando prosseguimento ao rol de letras polêmicas, instigantes e 

ideológicas, em 1987, a banda grava o LP Jesus não tem dentes no país dos 

banguelas, trazendo “Comida”, “Desordem” e ‘Nome aos Bois”, críticas diretas ao 

sistema e àqueles que com ele colaboraram para as tantas repressões sofridas por 

gerações anteriores e da época, numa clara alusão de protesto social e político. 

No ano de 1988, o álbum Go Back foi lançado, a partir da gravação de 

um show ao vivo no Festival de Montreux. Já consolidada no cenário nacional, em 

1989, a banda produz Õ Blesq Blom e, em 1990, Tudo ao Mesmo Tempo Agora e, em 

1992, Arnaldo Antunes deixa o grupo para se dedicar à carreira solo. 

Rumo ao radicalismo, os Titãs lançam no ano de 1993 Titanomaquia, um 

disco considerado o mais sombrio da banda, marcado como reflexo da presença do 

excessivo consumo de drogas e álcool pelos integrantes da banda.  

Em seguida, chega às lojas, Domingo, o novo disco da banda, seguido 

das atuações em carreira-solo de Nando Reis e Paulo Miklos, bem como Toni Bellotto 

mostrando a sua porção escritor, conhecida até os dias atuais. Em 13 de maio de 

1997, lançam o Acústico MTV. 1,5 milhão de cópias vendidas e uma participação no 
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show de Roberto Carlos renderam à banda a notoriedade parcialmente perdida por 

Titanomaquia. 

No ano de 1998, chega Volume Dois, marcado pela fase mais 

conturbada da carreira da banda, junto à internação de urgência do baixista Branco 

Mello, com aneurisma. No final de outubro do ano de 1999, é lançado As Dez Mais, 

que recebeu críticas ásperas da mídia, devido às canções comercializadas, que 

deixavam de ser críticas e se colocavam a serviço do mercado fonológico.  

Em 11 de junho de 2001, a banda perde Marcelo Fromer, vítima de um 

atropelamento na Avenida Europa, em São Paulo. Ainda abalada, produz A Melhor 

Banda de Todos os Tempos da Última Semana, no mesmo ano, seguida dos álbuns 

Como Estão Vocês e Sacos Plásticos, com pouca repercussão no cenário nacional. 

Nesse ínterim, Nando Reis e Charles Gavin já haviam deixado o grupo. 

Após comemorar 30 anos de carreira, os Titãs chegam ao cenário 

musical, em 2014, com Nheengatu, cujas letras trazem retomadas de Cabeça 

Dinossauro e por esse motivo, serão objetos de análise do nosso trabalho. Nheengatu 

busca revisitar velhos conceitos já questionados em Cabeça Dinossauro, como o 

papel da polícia, da mulher e da religião na vida do brasileiro. 

Sem que esses contextos ressoem, juntamente com as palavras 

proferidas, não há de se falar em atitude responsiva por parte do ouvinte, apenas tem-

se material de cunho linguístico inacabado sem profusão de sentidos. Dessa forma, a 

corporificação da palavra se dá a partir da enunciação que traz sentido às críticas 

evidenciadas e às ironias, veladas ou não, presentes nas letras analisadas, já que o 

material produzido traz consigo um valor ideológico demarcado por sujeitos históricos 

e sociais, por meio da refração. Nesse sentido: 

 

A estrutura da enunciação e da atividade mental a exprimir são de natureza 
social. A elaboração estilística da enunciação é de natureza sociológica e a 
própria cadeia verbal, à qual se reduz em última análise a realidade da língua, 
é social. Cada elo dessa cadeia é social, assim como toda a dinâmica da sua 
evolução. [...] O subjetivismo individualista tem toda a razão quando diz que 
não se pode isolar uma forma lingüística do seu conteúdo ideológico. Toda 
palavra é ideológica e toda utilização da língua está ligada à evolução 
ideológica (BAKHTIN, 2006, p. 126). 

 

Para o filósofo da linguagem, os proferimentos vindos dos enunciados 

possuem cunho social. Dessa forma, cabe-nos investigar os enunciados presentes 

nas letras de seis canções da banda Titãs, que dialogam entre si e se encontram com 
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outras vozes, as dos receptores. Os embates axiológicos com as instituições Estado, 

Família e Igreja serão vistos dentro de um cronótopo de trinta anos. As relações 

dialógicas serão demarcadas a partir das questões polêmicas, marcadas pela ironia e 

pela crítica ideológica, com base nos estudos bakhtinianos. 

 

 

2.2 A RELAÇÃO ENTRE LETRA E CRONÓTOPO: o vivenciamento social 

 

 

As ideias e intenções presentes nos discursos a serem analisados 

mostram outros cronótopos carregados de diversas vozes, que geram discursos 

múltiplos, repletos da presença da mesma crítica, aquela que grita contra as 

imposições sociais das instituições que regem o corpo social. Assim, a linguagem se 

faz de modo pluridiscursivo, em frente à múltipla existência de questões sociais e 

ideológicas entre presente e passado, que se intercambiam entre épocas distintas, 

bem como em grupos distintos. Para Bakhtin: 

 

Deste modo, em cada momento de sua existência histórica, a linguagem é 
grandemente pluridiscursiva. Deve-se isso à coexistência de contradições 
sócio-ideológicas entre presente e passado, entre diferentes épocas do 
passado, entre diversos grupos sócio-ideológicos, entre correntes, escolas, 
círculos, etc; etc. Estes “falares” do plurilingüismo entrecruzam-se de maneira 
multiforme, formando novos “falares” socialmente típicos (BAKHTIN, 1998, p. 
98). 

 

Desse modo, o entrecruzamento de falares coexistem em um meio 

social, evidenciado ou não pelos que o assimilam, por causa da vivência espaço-

temporal entre presente e passado e do compartilhamento de situações vividas pelos 

receptores das palavras carregadas de sentido. 

Sobremaneira, há de ser analisado o cronótopo que trouxe o discurso 

presente nas letras das músicas que compõem o corpus, buscando uma leitura 

dialógica, cujo objetivo é localizar as tensões histórico-social-ideológicas presentes 

em 30 anos. Assim, cabe ressaltar novamente que o enunciado produzido deve 

considerar a relação efetivada com a vida vivenciada em determinado espaço 

histórico, visto que, de acordo com Bakhtin, um texto não é um fim em si mesmo, visto 

estar carregado de contexto em função da produção cronotópica e pelo vivenciamento 
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do criador, devido aos valores em questão no momento da produção. Por extensão, 

para Volochínov e Bakhtin, a mesma situação é produzida dentro da esfera artística: 

 

A arte, também, é imanentemente social; o meio social extra-artístico 
afetando de fora a arte, encontra resposta direta e intrínseca dentro dela. Não 
se trata de um elemento estranho afetando outro, mas de uma formação 
social, o estético, tal como o jurídico ou o cognitivo, é apenas uma variedade 
do social (VOLOCHÍNOV; BAKHTIN, 1926, p. 03.). 

 

Nessa instância, há de se ressaltar o que de fora afeta a arte, no sentido 

de que os elementos histórico-sociais têm na arte aquilo que pode servir como amparo 

e meio de elocução para o que ocorre na esfera situacional do corpo social. Assim, a 

música, por meio da letra, traz consigo situações a serem refletidas e refratadas pelos 

ouvintes, por meio do dialogismo. Portanto, qualquer análise desconectada do todo, 

feita de forma isolada, é mutilada em si mesmo, pois não integra profundamente a 

captação de sentidos do trabalho artístico, carregado de conteúdo axiológico.  

Os discursos sobrevindos do Estado, elemento de poder que emite 

vozes legítimas, e pelo cidadão comum, considerado antagonista da força social, 

indicam embates vistos com frequência nas manifestações artísticas, em especial nas 

vozes de artistas que passaram por conflitos históricos da época ditatorial e pós-

ditatorial. Historicamente, essa época coincidiu com a fase de cristalização da cultura 

de massa, bem como da explosão de bandas como Titãs, que, por meio de suas letras, 

traziam à tona embates discursivos, que levavam o outro à reflexão acerca da 

importância histórica do momento vivenciado. 

No cronótopo analisado, evidencia-se esse crescimento pelo qual a força 

que as letras de música em análise passaram, em meio ao crescimento econômico, 

pós crise dos anos 1980 e à programação televisiva florescente na época, ainda que 

sob a vigia de um Estado de caráter autoritário, bem como no vivenciamento de um 

viés católico preponderante e a hipossuficiência da mulher dentro do corpo social 

familiar. A recrudescência das formas de atuação do Estado, sobretudo em relação à 

exposição da manifestação artística perpassam esse cenário musical, que buscou, 

por meio de letras ácidas, levar à sociedade, em cronótopos distintos, a busca pelo 

pensamento questionador acerca das ações censórias, explícitas ou veladas, contra 

a ordem e a moral vigente em tempos distintos. A opressão, simbólica ou ostensiva, 

quer seja à religião, à mulher ou à população, é evidenciada nas letras de “Senhor”, 

“Igreja”, “Flores pra Ela”, “Família”, “Polícia” e “Fardado”, objetos de nosso estudo.  



42 

Nesse estudo das letras de música, encontra-se uma linguagem que, 

embora lírica, trazia consigo a ironia, ao jogar com as palavras de forma lúdica, 

alterando o contexto dessas dentro de um todo discursivo, em uma poética 

carnavalizante, em que o letrista atua de forma responsiva e ativa, com o objetivo de 

instaurar a quebra do silenciamento promovida pelas instituições responsáveis pela 

manutenção da ordem micro e macrossocial. 

Infere-se, portanto, que, ainda que não intencionalmente, as imposições 

institucionais supriam forças para que as vozes advindas das letras carregadas de 

criticidade se fizessem presentes por meio de estilos, cunhos linguísticos modelados 

por situações vivenciadas, das quais originaram acabamentos estéticos impecáveis, 

aclamados pela crítica, mas sempre rejeitados pelas instituições, que vicejam a 

repressão, através do aparato censório disponível a cada uma delas. 

A defesa do ideário cristão, a conservação dos valores da família e o 

respeito às imposições estatais eram palavras de ordem no regime da Ditadura Militar, 

vivenciado por nosso país. Ainda que tal regime tenha se extinguido, tacitamente, tais 

princípios ainda ressoam em nossa sociedade, vez que a conservação, a defesa e a 

proteção de tais valores são vivenciados cotidianamente, seja por meio da repressão 

policial, que ocorreu nas Manifestações em 2013, pelo papel que a mulher ainda 

ocupa no cerne familiar e pela violência que sofre, ou ainda pelas questões de 

discussão religiosa que permeiam o cotidiano da nação, em que se faz presente, ainda 

que em um estado laico, a sobreposição dos valores religiosos. 

Para Fiorin (2006), a leitura sobre Bakhtin torna claro que a circulação 

de vozes não se faz neutra, ela é, sobretudo, política. Essa assertiva teórica vai ao 

encontro dos ideários dos discursos estudados, que mostram vozes que, em si, não 

são neutras, são políticas, carregadas de criticidade e de questionamentos, em 

especial, às posições que o cidadão comum exerce frente àquilo que lhe é imposto já 

no momento do seu nascimento. 

As ideias bakhtinianas, bem como as observações de Fiorin, evidenciam 

o balizamento argumentativo em evidência e nos oferecem possibilidades de analisar 

as letras que criticam Igreja, Família e Estado dentro de um discurso irônico, crítico e 

analítico. 
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3 “POLÍCIA” E “FARDADO”: as relações dialógicas em meio à força policial 

no Brasil 

 

 

As letras de “Polícia” e “Fardado” têm como ponto de intersecção o 

enunciado, ainda que distantes no tempo e no espaço. “Polícia” foi produzida no ano 

de 1986, época de final de ditadura militar5, em que o Estado ainda trazia imposições 

da Ditadura Militar, tais como a censura e a força. Já “Fardado” foi produzida com 

inspiração nas manifestações do ano de 2013, em que a força policial se mostrou 

ostensiva e despreparada.6 

Para tanto, tomaremos as letras em questão e discutiremos pontos em 

comum entre elas e o que, em seu interior, possui intrínseca relação contextual 

histórica, política e social, a partir da hipótese de que todo discurso não possui 

ineditismo, mas possui vozes anteriores que se intercambiam com as vozes do autor. 

O cotejamento entre as letras das músicas trazem uma reflexão acerca da ideologia 

vigente num Brasil que vivenciava o período ditatorial e ainda vige na democracia, 

mas que, em ambos os períodos lida com a força policial vinda das ordens do Estado. 

Para Bakhtin, os ingredientes do ato de formação estética devem se 

pautar no conteúdo, na relação com o mundo, na forma, enquanto intervenção do 

autor. Para ele, a verdadeira noção central da pesquisa estética não deve ser o 

material, deve ser a arquitetônica composicional, a construção e a estrutura da obra, 

como intersecção entre material, forma e enunciado. Assim, a perfeição estética se 

                                                 
5 A Ditadura Militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com o golpe militar, em 31 de 
março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos (1964-
1985), e estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos 
opositores do regime. 
6 O mês de junho de 2013 ficou marcado por uma onda de protestos que, a partir de São Paulo, se 
espalhou por várias cidades brasileiras, mobilizando milhares de pessoas no que se tornaria, naquele 
momento, a maior série de manifestações de rua desde o movimento pelo impeachment do presidente 
Fernando Collor, 21 anos antes. Originalmente, os manifestantes se opunham ao aumento no preço 
das passagens de ônibus, de R$ 3 para R$ 3,20. Aos poucos, no entanto, a pauta se ampliou. A frase 
“não é por R$ 0,20”, escrita em vários muros da capital paulista, deixou claro o desejo de extrapolar a 
reivindicação original. A violência policial - cujo ápice ocorreu no dia 13 de junho, quando a PM de São 
Paulo atacou manifestantes no cruzamento da avenida da Consolação com a rua Maria Antônia, 
deixando mais de 150 feridos - despertou a solidariedade de pessoas que, até então, não tinham se 
envolvido com o movimento. Essa adesão ampliou a convocatória das marchas seguintes e, ao mesmo 
tempo, tornou os protestos mais diversos do ponto de vista ideológico. Disponível em 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-Junho-de-
2013.-E-no-que-elas-deram.  

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram
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encontra na imperfeição, no inacabamento do sentido. Criada por ele, a ideia de 

dialogismo, nos leva à reflexão de que os enunciados permeiam discursos entre si, já 

que, ainda que distantes no tempo e no espaço, os diálogos sociais são irrepetíveis, 

mas não são inéditos. Nesse contexto, embora haja diferenças nas letras analisadas, 

visto que os ideários do corpo social e policial se fazem diferentes, em função do 

tempo e do espaço, muito se encontra de congruência quando colocadas em análise, 

frente às questões ideológicas e em relação ao tempo-espaço. 

A hipótese é a de que se vivenciam momentos sociais com aspectos 

distintos, mas que se complementam sob a manutenção da ordem, por meio da força 

policial. A proteção, a ajuda, a força coercitiva, a imposição estatal, a obediência, a 

cooperação, o respeito, presentes em “Polícia”, se fazem repetir em “Fardado”, a partir 

da abordagem da exploração do policial militar pelo Estado, da força das armas, da 

proteção e de um convite à reflexão do lugar do policial militar na sociedade. No 

entanto, há de se ressaltar que “Polícia” traz consigo a rebeldia inicial dos Titãs, dos 

anos 1980, época do movimento Punk, como jovens de uma banda de rock, que, à 

época, contestavam o sistema. 

Percebe-se, portanto, a presença do dialogismo, criada pelo filósofo 

russo Mikhail Bakhtin, dentro do instituto do estudo da linguagem, entre as letras. que 

serão analisadas neste trabalho, compostas em um espaço de trinta anos. Tais letras 

configuram a presença da repressão da instituição Polícia, quer seja frente à prisão 

de dois civis, quer seja frente a uma população que se volta contra a força estatal 

vigente no país e mostram a relação dialógica entre as letras das canções e as 

situações vivenciadas pelo brasileiro nos anos 1980 e 2010.  

Para tanto, traremos, a seguir, da análise das letras das músicas da 

banda Titãs, em pares, procurando demonstrar o dialogismo entre as letras em si e 

entre as vozes daqueles que as compuseram e dos ouvintes que as recepcionaram. 

 

POLÍCIA 
Tony Bellotto 
Dizem que ela existe pra ajudar 
Dizem que ela existe pra proteger 
Eu sei que ela pode te parar 
Eu sei que ela pode te prender  
Polícia para quem precisa 
Polícia para quem precisa de polícia 
Dizem pra você obedecer 
Dizem pra você responder 
Dizem pra você cooperar 
Dizem pra você respeitar 
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Polícia para quem precisa 
Polícia para quem precisa de polícia. 

 

Em 13 de novembro do ano de 1985, o guitarrista da banda Titãs, Tony 

Bellotto, após sair da casa do então vocalista Arnaldo Antunes, foi abordado em uma 

revista policial de rotina, cujo objetivo era proteger a população paulistana de 

criminosos. Nessa ocasião, Tony Bellotto portava uma quantidade de heroína e, 

então, foi preso após uma abordagem repressiva. Àquela altura, a prisão de um 

músico de uma banda que fazia sucesso imensurável nas rádios e na TV garantia 

notoriedade a todos que fizessem parte da operação. Tony Bellotto revelou que a 

droga veio de uma compra com seu parceiro de banda, Arnaldo Antunes, que também 

foi preso por crime passível de reclusão, sem direito à fiança, por distribuição de 

drogas, ainda que de forma gratuita (MARMO e ALZER, 2002, p. 79-80.). 

A prisão suscitou uma discussão na imprensa, com a participação ativa 

de artistas e intelectuais. Após os trâmites legais, Arnaldo Antunes, condenado a três 

anos de reclusão por tráfico, e Tony Bellotto, a seis meses, cumpriram a pena em 

regime aberto por bons antecedentes e trabalho declarado.7 

A partir desse evento, foi composta “Polícia”, música-protesto que 

evidenciava na letra e na agressividade da execução na melodia a presença da força 

policial, em meio à polêmica causada pela prisão dos compositores, visto que, por se 

tratar da questão das drogas, deixava clara a necessidade de outros cuidados com os 

portadores e não de forças de ordens estatais (MARMO e ALZER, 2002, p. 109-110). 

É neste marco que se configura a presença da normatização das regras 

impostas pelo Estado, por intermédio da força policial imposta, demonstrada nas letras 

ora estudadas. “Polícia”, composta no ano de 1985, comprova a ineficácia do objetivo 

da presença dessa instituição, por meio dos versos “Dizem que ela existe pra ajudar, 

Dizem que ela existe pra proteger”. O vocábulo “Dizem” pressupõe não ser verdade a 

                                                 
7 Era madrugada de 13 de novembro de 1985 quando Tony Belotto, guitarrista do Titãs, foi pego pela 

Polícia portando heroína e foi levado para a delegacia. Durante o interrogatório, num misto de 
ingenuidade e nervosismo, ele revelou que Arnaldo Antunes, vocalista da banda, havia lhe passado 
30mg da droga. Imediatamente policiais foram até a casa dele e o levaram preso em flagrante após 
encontrarem em seu quarto 128mg do pó ilícito. A dupla respondeu ao processo em liberdade. Tony, 
enquadrado como portador, foi liberado logo após pagar fiança. Arnaldo, entretanto, por ter sido 
enquadrado como traficante, não teve direito a fiança e ficou preso até dia 9 de dezembro. Em junho 
do ano seguinte o guitarrista e o vocalista foram julgados e condenados a, respectivamente, seis 
meses e três anos de pena em regime aberto, por conta de bons antecedentes e trabalho comprovado. 
Disponível em https://medium.com/@camaradagarcia-problemas-com-a-justiça-drogas-rock-and-roll-
f53be5f113cd. 
 

https://medium.com/@camaradagarcia-problemas-com-a-justiça-drogas-rock-and-roll-f53be5f113cd
https://medium.com/@camaradagarcia-problemas-com-a-justiça-drogas-rock-and-roll-f53be5f113cd
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proteção e a ajuda supostamente oferecida pela força policial, mas evidencia a 

presença de uma repressão fortemente apresentada nos versos “Eu sei que ela pode 

te parar, eu sei que ela pode te prender”. 

Dessa forma, na letra de “Polícia”, torna-se evidente o clamor pelo 

repensar da atitude da instituição supostamente protetora da população. 

Em “Dizem que ela existe pra ajudar/Dizem que ela existe pra proteger” 

percebe-se a voz do senso comum, por meio de um sujeito indeterminado, que não 

se pode ou não se quer dizer quem é. Em um contexto histórico, entendemos que a 

não marcação explícita do sujeito demonstra a necessidade de não poder mostrá-lo, 

visto que a censura ainda se fazia presente nessa época e, de certa forma, punia 

aqueles que produziam discursos considerados inadequados para o momento, 

minimamente, por meio da vedação da radiodifusão das canções.  

Em “Eu sei que ela pode te parar /Eu sei que ela pode te prender”, 

percebemos a voz de uma primeira pessoa, no caso, o autor, alegando saber o que a 

força policial faz com o cidadão comum.  

Em seguida, em “Polícia para quem precisa/Polícia para quem precisa 

de polícia”, temos, notavelmente uma afirmação de o que seria necessário para a 

população, não só na época de sua produção, mas em qualquer época. Percebe-se, 

também, de forma implícita, um questionamento sobre a necessidade da presença da 

polícia, em que a voz do autor ecoa “Polícia para quem precisa de polícia”. 

Implicitamente, também, ocorre a afirmação de que não há a necessidade da força 

policial como ela ocorre, visto que ela deveria ocorrer apenas para aqueles que 

precisam dessa força. Cabe ressaltar, que ainda que o acento diferencial entre “para” 

(preposição) e “pára” (verbo) não houvesse sido abolido, em termos sonoros, 

podemos perceber um trocadilho, em que se diz que a Polícia para (do verbo parar) 

quem precisa e, ao mesmo tempo, que a polícia é para (preposição) quem precisa ser 

parado. 

Por fim, nos últimos versos, em “Dizem pra você obedecer/Dizem pra 

você responder/Dizem pra você cooperar/Dizem pra você respeitar”, o mesmo termo 

utilizado nos primeiros versos da letra (“Dizem”) é empregado de modo a demarcar a 

atitude da própria força policial, visto que obediência, resposta, cooperação e respeito 

são abordados como imposição, em especial pelo fato de o termo “obedecer” vir à 

frente dos demais. Nesse contexto, torna-se evidente a contraposição entre aquilo o 

que se deve fazer e entre o que se é feito pela polícia à população.  
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As palavras dos outros são, também, expostas nos shows dos Titãs, até 

os dias atuais, já que, em todas as apresentações, antes de Polícia ser executada na 

voz de Sérgio Britto, há a execução de outra canção por ele, marchinha de carnaval, 

de autoria de Antônio dos Santos, dos anos 1950, “Acorda, Maria Bonita”: 

 

Acorda, Maria Bonita 
Levanta, vai fazer o café 
Que o dia já vem raiando 
E a polícia já está de pé. 

 
Percebe-se, a partir do contexto, relações de cunho dialógico entre as 

duas letras e entre épocas sociais distintas, uma, marchinha de carnaval de 1956 que 

alude à personagem Maria bonita, mulher de Lampião, morta em 1938, alertando 

sobre a presença da policia e outra, rock, de 1985. Em ambas, a presença da polícia 

instala a necessidade do temor à instituição. 

Antes que o Estado surgisse, os conflitos eram resolvidos pessoalmente, 

por meio da lei do mais forte. Com a organização social trazida pelo Estado, esse se 

impõe sobre os cidadãos, inclusive por meio da instituição policial que, com o decorrer 

dos anos, ganhou força, mas, em muitas circunstâncias a usou de maneira errada, o 

que provocou críticas, por parte da população. É o que será demonstrado na letra de 

“Fardado”: 

 

FARDADO 
Paulo Miklos e Sérgio Britto 
Você também é explorado 
Fardado 
Você também é explorado 
Aqui! 
Você também é explorado 
Fardado 
Você também é explorado 
Aqui! 
Por que você não abaixa essa arma 
O meu direito é seu dever 
Por que você não usa essa farda 
Pra servir e pra proteger 
Por que você não escuta o que eu digo 
Não limpa as botas de terra 
Não prende esse cachorro contigo 
Não abre a rua e limpa essa merda! 
Ponha-se no meu lugar 
Ponha-se no seu lugar 
Ponha-se no meu lugar 
No meu lugar 
Ponha-se no meu lugar 
Ponha-se no seu lugar 
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Ponha-se no meu lugar 
No meu lugar 
Você também é explorado 
Fardado 
Você também é explorado 
Aqui! 
Você também é explorado 
Fardado 
Você também é explorado 
Aqui! 
Por que você não abaixa esse escudo 
O meu direito é sua obrigação 
Por que não olha antes de tudo 
O seu dever é minha autorização 
Por que você não escuta o que eu falo 
Não limpa a terra das botas 
Por que não segura esse cavalo 
Não abre a rua e limpa essa bosta! 
Ponha-se no meu lugar 
Ponha-se no seu lugar 
Ponha-se no meu lugar 
No meu lugar 
Ponha-se no meu lugar 
Ponha-se no seu lugar 
Ponha-se no meu lugar 
No meu lugar 
Você também é explorado 
Fardado 
Você também é explorado 
Aqui! 
Você também é explorado 
Fardado 
Você também é explorado 
Aqui! 
Ponha-se no meu lugar 
Ponha-se no seu lugar 
Ponha-se no meu lugar 
No meu lugar 
Ponha-se no meu lugar 
Ponha-se no seu lugar 
Ponha-se no meu lugar 

 

Quase trinta anos após o lançamento de “Polícia”, em 2015, a banda 

Titãs, agora sem Arnaldo Antunes, compositor da letra de 1986, compõe “Fardado”, 

abordando a exploração vivenciada e não sentida pelo policial militar, em meio às 

manifestações do ano de 2013. A repressão se repete na mesma cidade em que Toni 

Bellotto e Arnaldo Antunes foram detidos, São Paulo, na Avenida Paulista, dessa vez, 

contra manifestantes diversos, muitas vezes, sem motivo, mostrando, novamente a 

força policial, que deveria ajudar e proteger, mas para e prende. Nessa letra, o “eu” 

relaciona-se de forma diferente com o corpo policial, vez que em “Fardado”, o inimigo, 

agora, é o Estado, o “tu” explorador. Ao policial é dito que, embora ele esteja em lugar 
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diferente do outro, por representar o Estado, ele  ainda é igual, por ser, sem a 

presença da farda, um cidadão comum. 

A faixa “Fardado”, composta por Sérgio Britto e Paulo Miklos, soa como 

uma atualização da letra de “Polícia”, composta quase vinte e nove anos antes. 

Embora o país tenha mudado nas esferas social, histórica e econômica, não houve 

tantas alterações em relação à instituição apresentada. A abordagem da letra frente à 

polícia também passou por alterações. Em “Polícia”, o uso da primeira pessoa “Eu sei” 

evidencia um pensamento bem claro acerca do individual em meio à presença 

implícita da ditadura. Já em “Fardado”, soa mais o coletivo, como um convite à 

reflexão, devido à abertura. Mesmo com divergências nesse sentido, as congruências 

são evidentes, vez que, apesar de as letras terem enfoques diferentes, a crítica se faz 

bastante parecida. Em “Polícia”, permeia-se a ideia de que a polícia é necessária, em 

que há uma situação inimaginável sem ela, no país. No entanto, o que se vê é um 

cidadão que sem a farda. muitas vezes, também é explorado. 

Ao proferir determinado enunciado, aquele que o pratica o faz por meio 

de reflexões de condições específicas e traz, através do tema abordado, finalidades 

sociais para o seu discurso. Assim, aquilo que é proferido traz consigo responsividade 

e juízo de valor. 

É nesse ponto que os aspectos que vão na mesma direção se tornam 

claros e as relações dialógicas se fazem presentes. Em “Fardado”, os versos “Ponha-

se no meu lugar, ponha-se no seu lugar”, mostra a vitimização do policial funcionário 

público, como qualquer outro citadino que o é. Além disso, como a letra foi preparada 

à época das manifestações, busca mostrar a falta de preparo da polícia para tais 

acontecimentos. 

Nessa perspectiva, enquanto efeitos da alteridade, busca-se a 

manifestação da linguagem como uma das vertentes do processo composicional, seja 

por meio da ironia, seja por meio da crítica direta ou velada, sob um viés histórico e 

social, a partir de uma confluência de discursos, que forma um tabuleiro social, 

merecedor de uma análise do contexto de produção do enunciado. Pode-se inferir, a 

partir de tal assertiva, que os discursos, não isentos de responsabilidade, que 

abarcam fatores contextuais históricos, são passíveis de controle e vigilância, em 

especial em regimes autoritários ou pós-autoritários, e de censura social, por serem 

formas de contestação de valores pré-estabelecidos socialmente ou impostos por 

instituições que regem ad eternum as sociedades, justamente por estarem situados 
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em determinado tempo e espaço, o que lhes delimita questões histórico-ideológicas. 

Assim, procuraremos demonstrar, na letra de “Fardado”, essas questões, que serão 

discutidas e mostram um diálogo constante com a letra de “Polícia. 

A inspiração para a letra analisada veio das manifestações do ano de 

2013, em que se repercutiu a imagem de uma garota segurando uma faixa em frente 

a um batalhão da PM, com os seguintes dizeres: “Fardado, você também é explorado”. 

Além da crítica à exagerada força policial, há de se ressaltar a questão da cidadania, 

tanto do ponto de vista do policial que é servidor público, como por parte da população, 

a qual não se acostumou a enxergá-lo assim. 

 

 
Figura 2 -  Manifestação na Avenida Paulista em 2013. 
Fonte: Disponível em: http://assinap.com.br/ras-compulsorio-massacra-a-tropa/. 
Acesso em 12 dez. 2018. 

 

 

 

No lugar de “Polícia para quem precisa de polícia” chega “Por que você 

não usa essa farda pra servir e pra proteger?”. Percebe-se, nesse diálogo que o 

imperativo é substituído pelo questionamento Embora as letras de “Polícia” e 

“Fardado” tenham sido produzidas em épocas distintas, a ideologia prevalece. Nesse 

âmbito, o cronótopo é diferente, mas o discurso se mantém e aborda, com precisão 

habitual, a temática existente entre ambos, a partir da instauração de um diálogo entre 

cidadão e polícia. 
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Assim, tem-se que as relações dialógicas não necessariamente 

precisam ocorrer no mesmo tempo e espaço. Todos os enunciados são dialógicos, 

pois vinculam diálogos internos e externos aos enunciados, que sempre trazem 

consigo uma ressignificação do dito anterior. 

Nos dias atuais têm se intensificado as críticas à atuação estatal, 

apontando para um crescente movimento de fortalecimento da população. Certo é que 

as novas alternativas substitutivas à força estão surgindo, de tal modo que as forças 

estatais não sirvam de embaraço à liberdade do cidadão, com elementos que 

busquem a conciliação, uma vez que o conflito entre polícia e cidadão seria um 

exemplo claro de disfuncionalidade do sistema que deixa sequelas evidentes e 

inviabiliza o verdadeiro papel da corporação policial. 

Nos versos que fazem parte da primeira estrofe da letra de “Fardado”. 

observa-se a presença da tentativa de conscientização pelo sujeito comum, como 

parte de uma coletividade, ao policial militar, detentor da força bruta ostensiva, 

presente nas manifestações do ano de 2013. Por meio do vocábulo “também”, 

percebe-se a inserção do cidadão, detentor de múltiplas vozes que dialogam entre si, 

a dizer que a exploração está presente em todos os âmbitos do corpo social. Delineia-

se, nesses primeiros versos, a angústia de um indivíduo que deseja a igualdade e a 

consciência, mas que se contém sob o signo da fragilidade, apenas ao inserir 

questionamentos nos versos seguintes: 

 

Por que você não abaixa essa arma 
O meu direito é seu dever 
Por que você não usa essa farda 
Pra servir e pra proteger  

 

Eis que nos versos acima emergem o desejo e a necessidade de 

proteção, bem como a consciência de que esses não serão efetivos, em função do 

esfacelamento da ação estatal que, fragilizada, como o indivíduo, insurge contra esse, 

por meio da força, representada pela polícia. Encontram-se, portanto, nesses versos, 

as relações dialógicas com a letra de “Polícia. Nesse sentido, as letras possuem 

aspectos semelhantes, visto que em “Fardado”, o militar tem como função servir e 

proteger o cidadão, o que vai ao encontro de “Polícia”, em que se diz que o trabalho 

policial seria exatamente esse: o de ouvir o cidadão. 

 

Por que você não escuta o que eu digo 
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Não limpa as botas de terra 
Não prende esse cachorro contigo 
Não abre a rua e limpa essa merda! 

 

Esse indivíduo, em nome da coletividade se vê imposto pelos códigos 

sociais de imposição e submissão, presentes desde o inicio da colonização. São 

códigos que dialogam com outros códigos, como a presença da força policial e o medo 

que a população possui dos fardados, o fato de a polícia poder prender qualquer 

cidadão, já vocalizado na letra de “Polícia”, a qualquer momento e se reforçam em 

tempos e locais distintos, irrepetíveis, no entanto, com algo em comum, não inédito. 

Os versos que seguem são, ao mesmo tempo, ordem e súplica, 

dialogam polícia e cidadão, num misto de vozes emblemáticas que se confundem no 

itinerário da população hodierna, que se vê frente ao esfacelamento da certeza da 

proteção estatal e das demais instâncias que o representam, como a polícia. 

 

Ponha-se no meu lugar 
Ponha-se no seu lugar 
Ponha-se no meu lugar 
No meu lugar 
Por que você não abaixa esse escudo 
O meu direito é sua obrigação 
Por que não olha antes de tudo 
O seu dever é minha autorização 

 

Os versos acima tornam clara a incapacidade do representante da 

instituição estatal em enxergar a fragilidade do cidadão comum, enquanto o fardado 

se faz detentor do poder oriundo de uma instituição basilar, que se ocupa de vedar as 

tensões sociais, por meio da agressividade e de suas instituições destrutivas. 

Por fim, “Fardado” traz à tona a voz do compositor da letra da música em 

relação ao policial fardado, num ato de solicitação para que esse pratique as atitudes 

oriundas do serviço policial, serviço esse que não seria de força, mas de uma atividade 

que, socialmente, seria vista como algo não ligado àquilo que o cidadão comum vê na 

polícia, uma vez que, ao se imaginar tal força corporativa, comumente não se imagina 

atividades laborais, tais como limpar os excrementos de um animal ou até mesmo 

cuidar das botas sujas, mas vislumbra-se um signo detentor do poder e da força. 

Nesse sentido, pela voz do autor, as vozes sociais se multiplicam nos versos em 

evidência, por meio do olhar do cidadão, que observa a corporação policial como um 

testemunho da existência de uma instituição corporativa falha, que se apresenta como 
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detentora do poder, mas que, minimamente, não cumpre com as obrigações 

cotidianas. 

Entendemos, portanto, que enunciados afins, ainda que distantes na 

questão tempo-espacial possuem relações intrínsecas entre si, relações dialógicas, 

uma vez que cada tempo e espaço trazem consigo marcas históricas e ideológicas 

que podem intercambiar entre si. O posicionamento e a confrontação ético-axiológicos 

medeiam os discursos. As convicções dos participantes do diálogo são determinadas 

pela sua leitura de mundo. A partir da construção do discurso, o enunciador leva em 

consideração a ideia de outrem, inserindo juízos valorativos presentes em sua 

consciência. 

Torna-se essencial afirmar que os enunciados são produzidos sem 

consciência pelo enunciador, que os faz por meio de vozes sociais. Quando um 

enunciado se encerra, não há acabamento final, frente à presença de respostas e 

réplicas. Os motivos espaço-temporais ensejam a presença de tais réplicas e 

tréplicas. 

Assim, tanto em “Polícia”, quanto em “Fardado”, encontra-se a voz do 

corpo social presente na voz do autor. Em um contexto atual de pós-modernidade, 

ocorre, portanto, um conflito que torna as instituições de cerceamento comportamental 

esfaceladas e tendentes às múltiplas formas de rejeição. O sujeito, diante de 

restrições sociais, traz consigo modos de se manter no usufruto que lhe permite viver 

e conviver socialmente, mas se depara, justamente, com a força, nesse caso, a 

policial, o que lhe causa revolta. Essas nuances são percebidas em ambas as letras 

aqui discutidas. Aqui, compreende-se o dialogismo como as relações de sentido 

estabelecidas entre enunciados. 

Surge, então, o questionamento acerca dos preceitos indicados: há, 

nessa junção de vozes, entre “Polícia” e “Fardado”, alguma indicação de conciliação 

entre as partes, polícia e cidadão comum, por parte da voz do autor? A resposta se 

faz negativa, vez que nas duas letras não existem aspectos no que diz respeito à 

conciliação, apenas a voz da indignação se faz presente em ambas as composições. 

Assim, têm-se as relações dialógicas presentes como processo de 

antirreificação do cidadão, em busca de uma voz ativa em um processo que define o 

lugar de ambos, polícia e cidadão. Dessa forma, é relevante que se busque abrir a 

discussão acerca das imposições advindas, uma vez que se ouve falar aleatoriamente 

sobre a temática proposta sem que se abram discussões relevantes. 
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Tem-se, portanto, nas as letras de “Polícia” e “Fardado”, a presença do 

cidadão, que lamenta o meio estatal que o cerca e a submissão a esse.  

A letra de “Fardado” se encontra no álbum Nheengatu, que em sua capa 

traz um paradoxo, ao apresentar a imagem que traz um fragmento da pintura “A Torre 

de Babel”, do artista belga Pieter Bruegel, demonstrando a construção mítica, cujo 

objetivo era levar o homem ao céu, mas que foi destruída por Deus, que se 

decepcionou com tamanha pretensão dos homens. O resultado foi a diáspora dos 

povos, que desenvolveram idiomas próprios e não mais se entenderam. O paradoxo 

jaz no fato de que Nheengatu foi uma língua artificial criada pelos jesuítas para que, 

no Brasil Colonial, os idiomas indigenistas e português se fundissem, a fim de que 

houvesse compreensão entre esses povos na terra. O nome do disco leva à 

compreensão, mas a imagem leva à incompreensão. Fardado, nesse sentido, traz à 

tona o desentendimento entre polícia e comunidade, em um Brasil atual, onde a 

atuação policial deveria estar em consonância com os ideários populacionais. Ocorre 

que tantos exemplos de má conduta policial ofereceu embasamento para tal reflexão, 

a partir do grito de ordem evidenciado nas manifestações de junho de 2013: “Você 

também é explorado (fardado!)”. 

 
Figura 3 -  Capa do CD Nheengatu de 2015. 
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Fonte: Disponível em: https://www.omelete.com.br /musica/titas-divulga-capa-
do-album-nheengatu. Acesso em 12 dez. 2018. 

 
 
 

Assim, a aspereza da letra traz o convite a nossa força policial em se 

colocar em ambos os lugares, daquele que defende o país e daquele que quer que o 

país seja melhor, propondo uma tomada de decisão. A crítica social, carregada de 

peso e personalidade, faz jus ao momento atribulado e de contestação que toma 

frequentemente conta das ruas brasileiras, retomando a contestação mais calada dos 

anos 1980, frente aos resquícios ditatoriais, presente em “Polícia”. O abuso policial 

em relação à violência no estado mais rico da nação se encontra em ambas as letras, 

em função de uma ameaça de perpetuação desse costume, advindo de fontes 

históricas e culturais. As palavras de ordem poetizadas em “Polícia” e “Fardado” 

ecoam as vozes de protesto dos brasileiros em épocas distintas, mas com teor 

ideológico e localização similar. 

Ocorre, em ambas as letras, a presença da angústia e da raiva, ainda 

que, em algum momento, de forma implícita, mas que tange de forma adequada, pelo 

discurso impresso, a abordagem de uma sugestão aos homens fardados do uso da 

lucidez e do bom senso como ferramenta laboral. 

É importante frisar que diante das premissas falidas do modelo 

institucional de força e proteção ao cidadão, bem como a fragilização da imagem 

paternal do Estado e da descrença nesse, o cidadão não encontra mais barreiras 

fortes o suficiente para protegê-lo, o que, por conseguinte, gera nele a necessidade 

de arcar com a quebra da tensão pulsional que o conduz. É esse cidadão que, na voz 

do autor, diz que a polícia, para ele, não é necessária, visto que ela deveria ajudar, 

proteger, mas para e prende. É esse cidadão que, na voz do autor, diz ao policial 

fardado que ele também é explorado e deveria se colocar no lugar de cidadão comum. 

Um dado que merece destaque, por demonstrar a insatisfação latente 

em relação à corporação ora analisada é que a faixa “Fardado” ganhou um videoclipe 

que retrata o peso e a sombra em relação aos abusos e ações contraditórias nas 

manifestações. A significatividade imagética vai ao encontro do conteúdo exposto em 

Polícia, com uma direta potente contra os abusos advindos do poder estatal, em 

constante consonância com as vozes raivosas realçadas em ambas as melodias e 

letras. 
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Por fim, cabe salientar que a relevância das letras destacadas contribuiu 

em muito para a revolução nos parâmetros culturais e ideológicos e de cunho 

perceptivo dos papéis do corpo social. São letras inovadoras que se contrapõem a 

ideias conservadoras. A falta de empatia dos militares que não se percebem como 

também explorados, posto que se encontram do mesmo lado da população reprimida 

e um protesto sobre o discurso repressivo e repetitivo das ordens policiais são o fio 

condutor desse diálogo entre as letras de “Polícia” e “Fardado”. Paralelamente, ocorre 

o questionamento em relação às referências nacionalistas, à confiabilidade e a busca 

de valorização da independência da população frente ao desleixo estatal que, ainda 

assim, não altera a identidade do cidadão, uma vez que esse é investido de 

individualidade e convicção. 

O momento de convulsão vivido em 1980, com vistas ao fim da ditadura 

e nos anos hodiernos aflora a insatisfação popular que deixa os cidadãos chocados, 

divididos, preocupados e desesperados, em momentos distintos que buscavam a 

ordem, mas traziam como resultado a desordem, originária de forças impostas por 

instituições, como a militar. A banda Titãs parece ter cravado as unhas nas mazelas 

sociais, em uma crônica ácida e angustiante, sob a forma de um retrato 

contemporâneo, já que “o meu direito é sua obrigação”. 

Nosso estudo desenvolveu-se a partir das reflexões sobre as relações 

dialógicas entre as letras de música “Polícia” e “Fardado” e o cidadão comum. Embora 

haja um espaço de tempo entre a composição das letras em questão, buscamos 

analisar o que ambas traziam em comum em relação ao pensamento citadino e às 

questões sociais e históricas em ambos os períodos.  

Obtivemos, portanto, a verificação de que, passados trinta anos, as 

forças impositivas advindas do Estado se fazem presentes, ainda que a população a 

ela reaja de forma diversa, vez que em uma primeira análise, há ainda resquícios da 

presença da ditadura militar no Brasil e no segundo, jaz a força da população presente 

nas populações que se tornaram marco histórico nos anos 2010. 

Portanto, em um Estado civilizatório, o cidadão, dito comum, embora 

ceda seus desejos ao aparato social, se faz presente não como um ser alienado e que 

aceita as imposições vindas das instituições, mas se põe contra as forças impostas 

por elas, aspecto extremamente relevante e presente nas letras analisadas. Tal 

assertiva ganha mais contornos a partir do momento em que as canções se 
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popularizam e tendem, ainda que inconscientemente, a levar o citadino ao 

afastamento das forças impostas pelas instituições estatais. 
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4 “IGREJA” E “SENHOR” SOB UMA PERSPECTIVA SOCIAL E DIALÓGICA 

 

 

Em 1987, foi lançada no álbum Cabeça Dinossauro a música “Igreja”, de 

composição do poeta Nando Reis. Conforme declaração do integrante do grupo Titãs 

ao site G1, a letra foi uma resposta do autor, ateu declarado, às declarações do cantor 

sobre o filme “Je Vous Salue, Marie”, de Jean-Luc Godard, cineasta, representante da 

Nouvelle Vague. O filme franco-suiço foi lançado no mesmo ano da música, de teor 

polêmico, proibido no Brasil durante o governo do presidente José Sarney. Na 

ocasião, Roberto Carlos enviou um telegrama ao então presidente, cumprimentando-

o por impedir a exibição do filme, que, sob os olhos do artista, não seria expressão de 

arte ou cultural que merecesse a liberdade de atingir a tradição religiosa do povo 

brasileiro. A época marcou o começo da Nova República, que veio substituir a 

ditadura.  

Nesse contexto, surge a letra de “Igreja”, letra polêmica, que ganhou 

mais força polemizante quando um dos integrantes da banda, Arnaldo Antunes, 

deixou de participar das apresentações quando a música era tocada, por não ter 

certezas religiosas nem ateístas. Na época da composição, a banda Titãs passava ao 

público a imagem de ter em seu bojo jovens rebeldes e revolucionários, fato 

confirmado pelo fato de o LP Cabeça Dinossauro trazer consigo somente letras de 

cunho crítico ao corpo social e às imposições estatais, o que o torna referência de 

protesto e politização. 

A letra de “Igreja” é uma crítica à religião, mas, em especial, critica, com 

veemência, a Igreja Católica, elemento causador de polêmica na época. Ainda assim, 

a letra fez sucesso naquele momento e é tocada até os dias atuais nos shows da 

banda. 

Em 2015, a banda lança a letra “Senhor”, novamente clara alusão à 

religião e, em especial à Igreja Católica, abordando questões como pecado e culpa, e 

nela inserindo a letra da oração católica Pai Nosso, fazendo, inclusive, alterações.  

Nesse sentido, as letras de “Igreja” e “Senhor” trazem consigo pontos 

em comum. Letras produzidas em tempos distintos, em espaços longínquos, a saber, 

1986 e 2015, historicamente marcados por períodos de repressão e liberdade de 

expressão social. Em seu interior, ambas possuem pontos em comum, frente às 
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críticas direcionadas, de forma direta, à instituição religiosa Igreja e diversos, em 

função da produção ter sido efetivada em tempos diferentes.  

O confrontamento entre as letras das músicas “Igreja” e “Senhor” trazem 

uma reflexão no sentido de que a imposição marcada pela religiosidade no Brasil, 

suposto Estado laico, se fez presente de forma marcante no período ditatorial, mas 

ainda valida na democracia, vez que ambas as épocas dialogam com forças religiosas 

advindas tanto do poder estatal quanto da sociedade conservadora. 

Para Bakhtin, a relação com o mundo pelo autor é evidenciada por meio 

da intervenção desse. A ideia de dialogismo bakhtiniana traz a concepção de que, 

embora os discursos não sejam produzidos em mesmo tempo e espaço, eles podem 

intercambiar entre si ideários dialógicos, não inéditos, mas com novas contribuições. 

Assim, percebe-se que as letras aqui analisadas carregam consigo semelhanças, em 

função do dialogismo, vez que as ideologias religiosas se cumprem presentes em 

ambas, mas também diferenças, em função das alterações sociais marcadas pelo 

tempo-espaço da produção das composições. Assim, vivenciam-se situações sociais 

distintas em ambas as letras, mas que se unem frente à força da imposição social 

religiosa. Assim, a questão da obediência, do medo e do pecado se fazem presentes 

em “Igreja” e “Senhor”, por meio da ideia de que a instituição religiosa, em especial, a 

Igreja Católica traz consigo forças centrípetas que regulam a obediência através de 

ideias previamente instauradas no corpo social. 

A produção em massa por parte dos componentes dos Titãs, na 

produção do LP Cabeça Dinossauro, trazia à banda Titãs muitas opções de repertório 

na época, mas causava problemas para um dos membros do grupo, Nando Reis. Esse 

estava cada vez mais distante do processo de produção e, por conseguinte, se 

afastando dos integrantes do grupo. Ao observar que Nando não compusera nada 

ainda para o novo disco, o titã, hoje falecido, Marcelo Fromer cobrou-lhe, de forma 

austera mais participação nas composições. 

E assim nasceu “Igreja”. Nando foi para a casa dos pais, no Butantã,  

compôs a letra da música e a adicionou seu ateísmo e, em uma hora, compôs a letra 

(MARMO e ALZER, 2002, p. 105.): 

 

 

IGREJA 
Nando Reis 
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Eu não gosto de padre 
Eu não gosto de madre 
Eu não gosto de frei 
Eu não gosto de bispo 
Eu não gosto de Cristo 
Eu não digo amém 
Eu não monto presépio 
Eu não gosto do vigário 
Nem da missa das seis 
Eu não gosto do terço 
Eu não gosto do berço 
De Jesus de Belém 
Eu não gosto do Papa 
Eu não creio na graça 
Do milagre de Deus 
Eu não gosto de igreja 
Eu não entro na igreja  
Não tenho religião 

 

“Igreja” abriu uma polêmica no grupo, á que a música dividiu a banda. A 

razão da resistência era de cunho moral. Os versos abaixo elencados foram recebidos 

como genialidade pela maior parte do grupo, mas Paulo Miklos e Arnaldo Antunes 

recearam o conteúdo. Na ocasião, Arnaldo alegou se sentir tão desconfortável em 

cantar “eu não gosto de Cristo”, como se sentiria se cantasse o contrário. 

O título da letra “Igreja” já faz clara alusão à instituição religiosa, que, a 

um primeiro olhar, poderia remeter o interlocutor às igrejas diversas que compõe o 

corpo religioso do país. No entanto, os primeiros versos “Eu não gosto de padre/Eu 

não gosto de madre/Eu não gosto de frei/Eu não gosto de bispo/Eu não gosto de 

Cristo/Eu não digo amém”, além da rebeldia que trazem consigo, abarcam um 

dialogismo entre aqueles que conhecem os ideários da Igreja Católica, maior parte da 

população brasileira, e o autor da letra da canção, bem como os que a cantavam. 

Em “Eu não monto presépio/Eu não gosto do vigário/Nem da missa das 

seis/Não!/Não!”, percebe-se um posicionamento social valorativo do discurso ao 

atacar um costume cristão, majoritariamente católico, o presépio, referência cristã, 

que remete ao nascimento de Jesus, na companhia de São José e da Virgem Maria. 

É, portanto, o presépio, um costume natalino, visto fazer alusão ao nascimento de 

Cristo.  

Assim, percebe-se uma afronta, por parte da letra, às regras impostas 

pela tradicional Igreja Católica, por intermédio dos rituais que nela ocorrem. A letra, 

composta no ano de 1985, comprova que nem toda a parcela da população 

concordava com os ideários cristãos católicos, mas até então, se calava. Por meio 

dos versos, que talvez fizessem parte de solilóquios de outros eus, ocorre a produção 
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desse discurso, carregado de dialogismo entre locutor e interlocutor, com vozes 

repletas de valor ideológico. Isso se confirma em “ Eu não gosto do terço/Eu não gosto 

do berço/De Jesus de Belém/Eu não gosto do Papa/Eu não creio na graça/Do milagre 

de Deus/Eu não gosto da igreja/Eu não entro na igreja/Não tenho 

religião/Não!/Não!/Não gosto!/Eu não gosto!/Não!/Não gosto!/Eu não gosto!” 

A repetição excessiva da palavra “Não”, em consonância com o sujeito 

“eu”, bem como da conjugação dos versos em primeira pessoa trazem à tona a 

configuração de que, bem como em “Polícia”, há, novamente um clamor de vozes que 

gritam pelo repensar, dessa vez, acerca da imposição religiosa feita por uma 

instituição  

Tem-se, portanto, em “Igreja”, a leitura crítica de uma realidade, 

abarcada em palavras excluídas de ornamentação, que retrata, implícita e 

explicitamente, uma série de acontecimentos sociais e históricos que espelham 

posições ideológicas. Ocorre, desse modo, uma relação de alteridade, na qual o 

sujeito se encontra em meio às divergências sociais, no caso, as imposições 

religiosas, e a elas responde. 

Trinta anos após a letra de “Igreja”, a banda Titãs compõe “Senhor”, 

correlacionando, em seu enunciado o contexto histórico de outra época, mas expondo 

valorações que ainda contrapõem o ideário religioso constante nos anos 1980: 

 

SENHOR 
Tony Bellotto 
 
Senhor! 
Não me livre do pecado 
Me livre da culpa 
Senhor!  
Não me livre do perigo 
Me livre da multa 
Senhor! 
Não me livre do inferno 
Me livre do tédio 
Senhor! 
Não me livre da loucura 
Me livre do remédio 
Querem meu dinheiro 
Querem meu salário 
Um santo no espelho 
Uma sombra no armário 
Senhor! 
Não me livre do desejo 
Me livre do medo 
Senhor! 
Não me livre da mentira 
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Me livre do segredo 
Senhor! 
Não me livre da revolta 
Me livre do castigo 
Querem meu dinheiro 
Querem meu salário 
Um santo no espelho 
Uma sombra no armário 
O pão nosso de cada dia  
Me dê de graça 
Assim na terra como no céu 
A mesma desgraça 
Querem meu dinheiro 
Querem meu salário 
Um santo no espelho 
Uma sombra no armário 
Senhor! 

 

Em 2015, a música “Senhor” foi lançada no CD Nheengatu pela banda 

Titãs. Composta por Toni Bellotto, o mesmo autor de “Polícia”, na letra, há a crítica 

direta à exploração de fiéis por parte de grupos religiosos. A alusão à Igreja Católica, 

encontrada em “Igreja” se repete novamente, dessa vez, com referências claras às 

questões de pecado e culpa impostos pelo Catolicismo, bem como à oração “Pai 

Nosso”. 

Desse modo, a faixa “Senhor”, em 2015 traz à baila uma repaginação de 

“Igreja”, composta em meados dos anos 1980. Nos anos 1980, a Igreja Católica 

Apostólica Romana tinha como Papa João Paulo II, Karol Jósef Wojtyla, polonês 

santificado em 2011, eleito em 1978 e pontificado até o ano de 2005, na ocasião de 

sua morte. Seu sucessor, Bento XVI, 265º. Papa, teve seu Papado durante sete anos, 

até fevereiro de 2013, quando renunciou. Substituído pelo atual Papa Francisco, 

primeiro pontífice não europeu, trouxe ao tradicionalismo da Igreja Católica um 

impulso modernizador, inclusive ao gravar um disco com uma banda de rock 

progressivo8, Le Orme, cujo título é Wake Up. Ainda que suas concepções sejam 

tradicionalistas por evidência, trouxe mais abertura aos ideários do Catolicismo. 

Nesse âmbito, embora a tradicional instituição da Igreja tenha passado 

por alterações, em função da troca de dirigentes e da questão temporal, as imposições 

religiosas em relação ao pecado, à culpa, ao inferno e ao castigo continuam as 

mesmas. A abordagem da letra de “Senhor” soa diferente da de “Igreja”, no sentido 

                                                 
8 Rock progressivo é um estilo musical que surgiu no final da década de 60, no Reino Unido, e ficou 
muito conhecido a partir da década de 70. O Estilo recebeu influencia direta da musica clássica, e do 
Jazz Fusion. Deste estilo surgiu o Rock sinfônico, Space rock, e Metal progressivo. Disponível em: 
http://assinap.com.br/ras-compulsorio-massacra-a-tropa/. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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de que, em Igreja, existem as afirmações do que o “eu” não gosta e não quer (“Eu não 

gosto de padre... “Eu não creio na graça do milagre de Deus...”) e, em “Senhor”, ocorre 

uma espécie de diálogo com Deus, entre o “eu” e o “tu”,por meio do coletivo, como se 

fossem múltiplas vozes convidando a uma reflexão acerca das imposições tratadas 

na letra. Ainda que as letras apresentem essas convergências, ambas divergem na 

concepção acerca dos imperativos católicos. 

As imposições da instituição católica trazem os elementos afins em 

“Igreja” e “Polícia”. Em “Senhor”, os versos: “Senhor, Não me livre do pecado, Me livre 

da culpa”, mostram uma reação do “eu” ao “outro” de cunho dialógico, inconclusível, 

visto que há um clamor do “eu”, mas não se sabe se esse clamor há de ser atendido. 

Cabe ressaltar que o “Senhor”, nesse âmbito, seria uma espécie de “ponte” 

representada pela Igreja, vez que é a entidade a transmissora dos preceitos acerca 

do pecado.  

Nesse sentido, há de se ressaltar a presença no discurso na letra de 

música de vários enunciados, alternados entre réplicas. Isso ocorre especialmente na 

letra de “Senhor’, por meio da paródia, em: “O pão nosso de cada dia nos dê de 

graça/Assim na terra como no céu a mesma desgraça...”. Há, aqui, portanto, a 

refração de comportamentos humanos por meio de uma interação dialógica, já que, 

além da descrita do mundo, há a presença dos interesses e valores do “eu”. 

Na perspectiva bakhtiniana de que cada enunciado é pleno de ecos e 

ressonâncias de outros enunciados, buscamos, na letra de “Senhor”, um potencial 

significativo para retratar o campo humano na visão do “eu” em relação à Igreja, aqui 

tida como coercitiva. Infere-se, portanto, que o discurso aqui descrito não é vazio de 

valores ideológicos.  

 

Senhor! 
Não me livre do pecado 
Me livre da culpa 
Senhor! 
Não me livre do perigo 
Me livre da multa 
Senhor! 
Não me livre do inferno 
Me livre do tédio 
Senhor! 
Não me livre da loucura 
Me livre do remédio 
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Nas primeiras estrofes que compõem “Senhor”, observa-se, em primeiro 

plano, contraposições entre aquilo de que o “eu” precisa se livrar e aquilo que a religião 

propõe a ele como libertação. As ideias de pecado, perigo, inferno e loucura são 

substituídas pela culpa, pela multa, pelo tédio e pelo remédio. Encontra-se aqui uma 

clara descrença no discurso autoritário religioso sobre pecado e perdão. 

A formação simbólica de crenças e ideias proposta pela Igreja Católica 

se desfaz, nos versos anteriores e a mesma ideia surge nos versos seguintes, 

trazendo as angústias, agora sociais, de um indivíduo comum, que se sente usurpado, 

perseguido e oprimido: 

 

Querem meu dinheiro 
Querem meu salário 
Um santo no banheiro 
Uma sombra no armário 
Querem meu dinheiro 
Querem meu salário 
Um santo no espelho 
Uma sombra no armário 

 

Nos versos acima, ainda que implicitamente, encontramos vozes que 

abordam conjuntura entre Estado e Igreja. As questões relacionadas a dinheiro e 

salário, questões relativas ao capital privado, se fundem com a presença do santo e 

da sombra, elementos religiosos de opressão e repressão. Entende-se, aqui, que a 

proteção advinda das forças superiores supostamente oferecidas pelo viés católico 

não ocorrerá, pois o “santo” e a “sombra” se fundem àqueles que querem o dinheiro e 

o salário do “eu”. Aqui, códigos católicos dialogam com códigos estatais. Cabe 

ressaltar que ocorre crítica, nesse ponto, explicitada às religiões neopentecostais, em 

função do dinheiro como elemento mediador na relação com o sagrado, cuja função 

é multiplicar bênçãos materiais àqueles que o santificam, de acordo com os propósitos 

da Teologia da Prosperidade.9 

Os versos seguintes retomam os iniciais, agora com uma abordagem 

inerente a outras considerações tidas como pecaminosas pela instituição religiosa ora 

analisada: têm-se aqui os ideários de desejo, mentira, abismo e revolta: 

                                                 
9 A Teologia da Prosperidade diz respeito, fundamentalmente, à nossa maneira de compreender a ação 

de Deus em relação às ações humanas. É um discurso religioso que rejeita a teodiceia cristã tradicional. 
Ela progride especialmente onde o trabalho duro e outras virtudes econômicas produzem pouco 
resultado, pelo menos para alguns setores da população. Disponível em https://www.lausanne.org/pt-
br/recursos-multimidia-pt-br/teologia-da-prosperidade-uma-avaliacao-em-boa-parte-sociologica 

https://www.lausanne.org/pt-br/recursos-multimidia-pt-br/teologia-da-prosperidade-uma-avaliacao-em-boa-parte-sociologica
https://www.lausanne.org/pt-br/recursos-multimidia-pt-br/teologia-da-prosperidade-uma-avaliacao-em-boa-parte-sociologica
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Senhor! 
Não me livre do desejo 
Me livre do medo 
Senhor! 
Não me livre da mentira 
Me livre do segredo 
Senhor! 
Não me livre do abismo 
Me livre do abrigo 
Senhor! 
Não me livre da revolta 
Me livre do castigo 

 

O avesso da oração aqui pousa, justamente, no sentido de que aquilo 

que a Igreja traz como elementos de culpabilidade, desejo, mentira, abismo e revolta 

não são vistos como esquerdos, mas o medo, o segredo, o abismo e o castigo, esses, 

sim, são temidos pelo cidadão comum, que se vê às voltas do medo dessas punições.  

Por fim, a letra de “Senhor” confirma a oração às avessas, por meio do 

tradicional “Pai Nosso”, mostra-nos uma voz que se multiplica em vozes sociais, que 

entendem que a imposição da corporação religiosa só cumpre fazer sentido caso o 

pão nosso de cada dia seja dado de graça, não cotidianamente, em troca do não-

pecar e que a vontade de Deus, assim na terra, como no céu, não se faz presente, 

visto haver a mazela da desgraça em ambos: 

 

O pão nosso de cada dia 
Me dê de graça 
Assim na terra como no céu 
A mesma desgraça 

 

Aqui, por meio da voz do autor, os versos de “Senhor” mostram um olhar 

comum, que vê as coerções religiosas como a presença de algo que não faz sentido 

se visto como punição, através de um órgão detentor do poder, mas que traria 

efetividade se o livrasse dos resultados advindos das ações negativas. Do mesmo 

modo, encontramos as mesmas constatações em “Senhor”. Assim, compreendemos 

que entre ambas as letras há a afinidade de elementos que vigem no catolicismo, 

mesmo que apartados em termos cronotópicos, mantendo relações dialógicas. De 

acordo com o fundamento católico, não se deve agir contra os preceitos do padre, da 

madre, do frei, do bispo, do Cristo, deve-se cultivar o Pai-Nosso, deve-se fugir do 

pecado e do inferno. No entanto, a voz presente nas letras nega essas imposições e 
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reza Pai-Nosso de acordo com as suas necessidades e, assim, entende que o 

livramento deve ocorrer em relação ao medo, ao castigo e ao tédio. 

Questiona-se, portanto, se “Senhor” e “Igreja” trazem, nessa união de 

vozes algo de aproximação entre homem e Igreja. Nesse sentido, emanam duas 

respostas: sim e não. Ainda que existam negações sobre as ordens religiosas, não há 

a negação da ideia da presença dos ideários do catolicismo, visto que a voz do autor 

pede ao ser supremo que o mantenha sob seus cuidados, mas mantendo-o longe de 

outras culpas, não as impostas pelo bispo e pelo Cristo. Além disso, em “Igreja”, há a 

negação advinda da rebeldia, a ausência de crença, enquanto em “Senhor”, há um 

vocativo, uma espécie de “conversa” com Deus. 

Daí, a produção do cenário underground paulista10 evidencia vozes 

separadas no tempo e no espaço e trazem questões acerca do temário religioso. 

Desse modo, torna-se clara a necessidade da discussão da temática das imposições 

institucionais sem que o cidadão tenha direito à defesa sobre a primazia de suas 

escolhas. 

  

                                                 
10 Alguns tipos de música consideradas underground são: street-punk, punk rock, hardcore 

punk,  gótico, black metal, grunge, indie e outros. Disponível em 
https://www.significados.com.br/underground/ 

https://www.significados.com.br/underground/
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5 “FAMÍLIA” E “FLORES PRA ELA” – MAMÃE E FILHINHA EM 1980 E 2010  

 

 

Toni Bellotto e Arnaldo Antunes compuseram a letra de “Família” para o 

álbum Cabeça Dinossauro. A letra, além de mostrar os costumes da vida familiar, 

amorosa e doméstica, expõe a tradicional família brasileira em que impera o sistema 

patriarcal e a figura da mulher, exposta pela presença da mãe e da filha, é marcada 

pela fragilidade e, por conseguinte, da obediência. Isso é mostrado por meio de uma 

crítica irônica, bem humorada e afetiva: 

 

FAMÍLIA 
Família, família 
Papai, mamãe, titia 
Família, família 
Almoça junto todo dia 
Nunca perde essa mania 
Mas quando a filha quer fugir de casa 
Precisa descolar um ganha pão 
Filha de família se não casa 
Papai, mamãe não dão nenhum tostão 
Família ê 
Família A 
Família 
Família, família 
Vovô, vovó, sobrinha 
Família, família 
Janta junto todo dia 
Nunca perde essa mania 
Mas quando o nenê fica doente 
Procura uma farmácia de plantão 
O choro do nenê é estridente 
Assim não dá pra ver televisão 
Família ê 
Família ê 
Família 
Família, família 
Cachorro, gato, galinha 
Família, família 
Vive junto todo dia 
Nunca perde essa mania 
A mãe morre de medo de barata 
O pai vive com medo de ladrão 
Jogaram inseticida pela casa 
Botaram um cadeado no portão 
Família ê 
Família ê 

 

A análise da letra de “Família” leva à percepção de que a imagem 

feminina se põe como fragilizada, em contraponto à da masculina, em vários 
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momentos. Pressupõe o tradicionalismo familiar, em “Papai, mamãe, titia”, “Vovô, 

vovó, sobrinha’ e a presença de “Cachorro, gato, galinha”, os dois primeiros, animais 

domésticos, presentes nos lares tradicionais e o último, a galinha, frequentadora 

tradicional dos quintais tão comuns das casas dos anos 1980, bem como o 

patriarcalismo, representado pela figura do pai. 

Nesse sentido, a letra da canção nos remete a um ideário em que a figura 

feminina, ainda que implícita se mostra fragilizada e obediente. Nos versos “Mas 

quando a filha quer fugir de casa/Precisa descolar um ganha pão/Filha de família se 

não casa/Papai, mamãe não dão nenhum tostão”, entende-se que a se a filha, figura 

feminina, quiser sair do lar, somente o fará por meio do casamento, tradicionalismo 

imposto pelo catolicismo reinante à época da escrita da letra. Além disso, tem-se a 

questão do termo “filha de família”, mais uma vez ressaltando a compleição familiar 

advinda do patriarcado, que impera até os dias correntes. Para Durkhein (1952, p. 37), 

“a criança é, antes de tudo, de seus pais; a estes, pois, e a mais ninguém, incumbe a 

direção de seu desenvolvimento intelectual e moral. A educação é, assim, concebida 

como uma coisa, socialmente privada e doméstica (...)”. Sob o viés da Sociologia, é a 

educação dos filhos algo de cunho restrito ao âmbito do lar e, em “Família”, essa tese 

é reafirmada através do contido nos versos em que a filha tem que casar e não pode 

sair de casa, além da dependência financeira imposta pelos pais. 

O Brasil sempre foi palco de convivência com a pluralidade, no entanto, 

tradicional em relação à presença das famílias. Assim, no Brasil, foram constituídos 

diferentes tipos de famílias entre o século XVI e meados do século XIX. No entanto, 

nos moldes familiares, sempre existiu a presença moldada da mulher, em especial, 

dentro do matrimônio. Para a historiadora Priore (2016):  

 

No seio da família, um nó: o casamento. No passado, ele foi o grande divisor 
entre a casa e a rua, os que casavam perante a Igreja e os que viviam 
amasiados. Ou entre esposas e as “outras”. O colonizador europeu trouxe 
para o Novo Mundo uma maneira particular de organizar a família. Esse 
modelo, constituído por pai e mãe “casados perante a Igreja” (PRIORE, 2016, 
p 20). 

 

Nesse âmbito evidencia-se o tradicionalismo trazido pelos católicos 

quando da colonização do Brasil que se enraizou na cultura nacional e é reforçado na 

letra ora analisada. 
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A voz do autor traz, de forma realista, o cotidiano de uma família e as 

problemáticas cotidianas por ela enfrentadas. A repetição dos versos “Família ê, 

família ah, família” transmitem outras vozes que demonstram certa exaltação à 

instituição ora analisada, bem como certa carnavalização da corporação familiar, por 

meio de seus desafios e práticas comuns, como almoçar, jantar, botar um cadeado 

para espantar o ladrão e jogar inseticida pela casa.  

Em meio à submissão feminina, a letra de “Família” traz à tona a figura 

feminina no seio familiar à mercê da fragilidade, que se faz presente nos versos “A 

mãe morre de medo de barata/O pai vive com medo de ladrão”. A diferença de valores 

entre um inseto e uma força externa de um bandido evidencia que se a mulher tem 

medo de barata e o homem, de ladrão, é a figura masculina quem representa a força, 

frente à fragilidade feminina, que se contenta em temer um inseto facilmente eliminado 

por um inseticida. Cabe ressaltar a presença dos verbos que acompanham a palavra 

“medo”: para a mãe, “morrer de medo”, para o pai, “viver com medo”. Essa 

contraposição ressalta, por meio da hipérbole relacionada à mãe, que é ela o ser mais 

hipossuficiente na relação. 

Assim, a letra de “Família” tece e reafirma o conceito evidente de que a 

Igreja Católica, ao procurar universalizar normas para o casamento e, em especial, 

para a mulher, a coloca como agente de funções primárias, como educar os filhos e 

cuidar da casa, um indivíduo que serviria como base para a edificação familiar, agente 

da educação cristã dos filhos, cuidadora da saúde espiritual desses, enfim, a santa 

mãe.  

A ideologia aqui presente traz à tona um diálogo explicitado por meio da 

letra da música em relação à sociedade dos anos 1980, que traz consigo resquícios 

dos costumes anteriores, trazidos pelos europeus. Assim, percebe-se a consequente 

infiltração das imposições tradicionais nas regras familiares basilares, por meio das 

esposas e mães, que compuseram as famílias dos séculos iniciais e que prevalecem 

até os dias atuais.  

A chamada família nuclear, composta por pai, mãe e filhos, já 

evidenciada na letra de “Família”, prevalece até os dias atuais em diversos núcleos 

familiares. No entanto, com a emancipação da mulher e o surgimento de novos 

movimentos sociais, ocorreu significativa alteração na estrutura da família nuclear, em 

que o homem deixou de ser o principal provedor e a mulher encontrou igualdade de 

condições na relação com ele. Nesse ínterim, ocorre o ingresso da mulher no mercado 
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de trabalho, sem a perspectiva de se ter muitos filhos ou talvez nenhum.  Entretanto, 

ainda que a mulher tenha obtido certa independência com sua saída da esfera familiar 

e entrada na esfera profissional, ocorre a presença cotidiana de  atitudes 

preconceituosas que refletem as características do patriarcalismo, ainda, com a 

crença de que o homem ainda é superior à mulher. Ainda nesse sentido, cabe 

ressaltar que a emancipação feminina não se fez presente em todas as esferas e, com 

isso, a mulher ainda sofre o abuso do homem e se submete a ele dentro da unidade 

familiar ou do casamento, no caso da ausência de filhos. 

Mário Fabre e Sérgio Britto, em Nheengatu, compuseram a letra de 

“Flores pra Ela”, canção que aborda o abuso físico do homem em relação à mulher, a 

submissão feminina e o feminicídio. Sob essa perspectiva, a mesma mulher, mãe, que 

tem medo de barata, frágil e filha, que não pode sair de casa, submissa, retratadas na 

letra de “Família”, nos anos 1980, ressurge em Flores pra Ela”, sob uma nova ótica de 

submissão e fragilidade: 

 

FLORES PRA ELA 
Mário Fabre e Sérgio Brito 
 
Diz ele que é um homem qualquer 
E é louco por ela 
Diz ela que é só uma mulher 
E aceita e que espera 
 
Ele é o dono, ela é o cão 
E não tem nem como ela dizer não 
Ele é o senhor, ela é a escrava 
Ele é o doutor, ela não é nada 
 
Mata e leva flores 
Mata e morre de amores 
Cala essa boca que isso não é direito 
Troca essa roupa que isso eu não aceito 
 
Mata e leva flores 
Mata e morre de amores 
Cala essa boca, tira esse sapato 
Troca essa roupa e vai chorar no quarto 
 
E leva flores pra ela 
E faz loucuras por ela 
E leva flores 
E faz loucuras 
 
Ele é o dono, ela é o cão 
E não tem nem como ela dizer não 
Ele é o senhor, ela é o bicho 
Ele é o doutor, ela é o lixo 
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E leva flores pra ela 
E faz loucuras por ela 
E leva flores 
E faz loucuras 
 
E leva flores pra ela 
E faz loucuras por ela 
E leva flores 
E faz loucuras 
E leva flores 
E faz loucuras 
Por ela, por ela, por ela 

 

A primeira estrofe da letra em análise ”Diz ele que é um homem 

qualquer/ E é louco por ela/ Diz ela que é, que é só uma mulher/ E aceita e que espera” 

já traz consigo explicitada a ideia de que o homem justifica as atitudes de agressão a 

serem exaltadas nos versos seguintes pelo fato de ser louco pela mulher, que, pelo 

fato de ser “só” uma mulher, aceita e espera, reforçando a submissão já implicitada 

na letra de “Família”. “Flores pra ela” dialoga com várias peças do cancioneiro popular. 

Nos versos em análise, há, por exemplo, claro dialogismo com a letra de “Esse Cara”, 

de composição de Caetano Veloso, interpretada pelo autor, Maria Bethania e Cazuza 

em períodos distintos: 

 

Ah! Que esse cara tem me consumido  
A mim e a tudo que eu quis  
Com seus olhinhos infantis  
Como os olhos de um bandido  
Ele está na minha vida porque quer  
Eu estou pra o que der e vier  
Ele chega ao anoitecer  
Quando vem a madrugada ele some  
Ele é quem quer  
Ele é o homem  
Eu sou apenas uma mulher 

 

Em “Diz ela que é, que é só uma mulher”, o verso em evidência, em 

função do advérbio “só”, a ideia de que a mulher é meramente uma mulher, 

minimizando sua importância no corpo social. Essa marcação de insignificância se fez 

presente na composição de Caetano Veloso, de 1987, em que o eu lírico se coloca 

como “apenas uma mulher”. Nesse sentido, percebe-se que, tanto sob o viés de 

“Família” e “Esse Cara”, como em “Flores pra Ela”, a presença da importância do papel 

feminino, seja no núcleo familiar, seja na relação entre pares, é minimizada. 

Mais um dialogismo interessante se faz presente nos versos seguintes, 

pois além de dialogar com a sociedade de épocas distintas, a letra em análise também 
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traz vozes de outras letras, de décadas anteriores, reforçando a ideia de submissão 

feminina, machismo e patriarcalismo: 

 

Ele é o dono, ela é o cão 
E não tem nem como ela dizer não 
Ele é o senhor, ela é a escrava 
Ele é o doutor, ela não é nada 
Mata e leva flores 
Mata e morre de amores 

 

Em “Mata e leva flores/Mata e morre de amores”, encontra-se a presença 

da crítica ao feminicídio, tema hodiernamente discutido pela sociedade, que ganhou 

visão internacional após a Lei Maria da Penha. Interessante salientar que a letra 

dialoga diretamente com “Se te agarro com outro, te mato”, sucesso dos anos 1970, 

na voz do cantor popular Sidney Magal, que versava sobre o mesmo tipo de atitude, 

porém, em uma época em que a permissão para tal ação se fazia presente: 

 

Se te agarro com outro 
Te mato! 
Te mando algumas flores 
E depois escapo... 

 

Assim, torna-se evidente o dialogismo entre as letras das canções ora 

evidenciadas, bem como entre as letras e as vozes sociais que, embora presentes e 

épocas distintas, se mostram inseridas em um corpo social em que a submissão da 

mulher, posposta pela inferioridade criada pelos costumes, pode ter como 

consequência a morte pelo parceiro, que, alheio, mata e manda flores (“E leva flores 

pra ela/E faz loucuras por ela/E leva flores/E faz loucuras...”). 

Em “Cala essa boca que isso não é direito/Troca essa roupa que isso eu 

não aceito/(...)/Cala essa boca, tira esse sapato/Troca essa roupa e vai chorar no 

quarto”, seguido por : “Ele é o dono, ela é o cão/E não tem nem como ela dizer não/Ele 

é o senhor, ela é o bicho/Ele é o doutor, ela é o lixo”, tem-se que, ainda que com a 

saída da mulher da esfera privada e entrada no mundo do trabalho, enfraquecendo, 

de forma sistemática o sistema familiar, a mulher, evidenciada na letra da banda, 

continua sofrendo as agruras sob a sustentação de que, ainda que os valores culturais 

tenham sido alterados no decorrer dos tempos, a sociedade brasileira ainda se 

encontra em estado de aceitação em relação à suposta superioridade do homem em 

relação à mulher. 
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Assim, “Família” e “Flores pra Ela” mostram uma unissonia de 

aproximação entre a presença da tradicional família e a imposição do universo 

masculino sobre o feminino, em que, ainda que em um interregno de três décadas, 

persiste a submissão, a agressão, o silêncio, a permissividade, também marcados por 

meio de letras e música de épocas distintas que comprovam tal assertiva. 

No entanto, há, ainda que se ressaltar que as letras, embora tragam o 

machismo em comum, possuem diferenças marcadas pela mudança da época em 

que foram compostas: enquanto em “Família”, o núcleo familiar é composto de avós, 

tia, bebê, dois filhos, casal, animais domésticos e de quintal, em “Flores pra Ela”, tem-

se uma família composta por apenas um casal, característica marcante dos anos 

2010/2020. 

Dessa forma, as produções da banda Titãs em relação às letras 

analisadas afloram a percepção de vozes que se apartam no tempo e também no 

espaço, mas que trazem entre si situações similares em relação à inserção da mulher 

no espaço social e da imposição da corporação familiar ante o silêncio daquele 

inserido como mais fraco por meio da cultura patriarcal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nosso estudo desenvolveu-se a partir das reflexões sobre as relações 

dialógicas entre as letras de música: “Polícia” e “Fardado”, “Família” e “Flores pra Ela” 

e “Igreja” e “Senhor”, da banda de rock paulistana Titãs, sob a ótica dos estudos 

bakhtinianos acerca do dialogismo, cronótopo e discurso. Embora haja um espaço de 

30 anos entre as composições das letras das músicas em análise, buscamos analisar 

que tais letras trazem consigo críticas em relação ao pensamento citadino e às 

questões sociais e históricas permeadas em épocas distintas e que tais críticas se 

dirigem às mesmas instituições. Nos anos 1980, encontra-se a rebeldia, impressa a 

melodia e na letra das músicas. Nos anos 2010, localiza-se a busca pelo diálogo, já 

possível nessa época. 

Obtivemos, portanto, ainda que parcialmente, a verificação de que, 

passados trinta anos, as forças impositivas vindas das Instituições Estado, Família e 

Igreja se fazem presentes, ainda que a população a elas reaja de forma diversa.  

Nesse sentido, o estudo do dialogismo bakhtiniano foi de extrema 

contribuição, pois ao se localizar o diálogo nos discursos aqui analisados, consegue-

se perceber ideários do corpo social e das instituções em tempos e locais distintos, 

sob uma ótica artística e social.  

Esse estudo, por meio dos ideários bakhtinianos, proporcionou a 

reflexão acerca de como as vozes proferidas em espaços e tempos distintos trazem 

consigo outras vozes de cunho social e como elas dialogam entre si e com as 

questões históricas. Nesse sentido, o Brasil passou pelo período ditatorial e a banda 

Titãs compôs letras de músicas críticas quando o país ainda possuía resquícios da 

época da ditadura, portanto, passíveis de serem refutadas pelos órgãos estatais. No 

entanto, as letras, justamente por serem carregadas de rebeldia, foram acatadas pelo 

público, pela crítica e pela mídia e isso proporcionou à banda certo tom de autoridade 

em relação aos discursos que articulava. 

Foram aqui analisadas letras de música cujo conteúdo é de extrema 

relevância para a reflexão acerca das instituições que estão inseridas na sociedade e 

a ela fazem imposições a serem seguidas. Buscou-se trabalhar, também, as 

diferenças e similitudes entre as relações entre sociedade e questões familiares e 
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imposições estatais e religiosas, sob um olhar artístico. A família dos anos 1980 tinha 

consigo um núcleo bem maior que as famílias dos anos 2010, mas ambas ainda 

trazem a presença, se não patriarcal, do homem enquanto chefe. Trabalhou-se, nessa 

análise, também, questão de cunho relevante: a violência contra a mulher, física e 

psicológica. 

A Igreja foi elemento de análise. Buscou-se questionar como se dava a 

relação entre cidadão e imposição religiosa em 1986 e como isso se dá em 2015. 

Obteve-se, como resultado, que, nos anos 2010, dialoga-se mais com Deus e a ele 

são dirigidos questionamentos sobre as imposições que advêm das Igrejas, enquanto 

nos anos 1980, a carga de rebeldia negava explicitamente a presença de Deus e de 

toda a simbologia cristã e católica que o acompanha. 

Por fim, o Estado foi analisado, por meio da corporação policial, nas 

letras de música, também, em épocas distintas. Compreendeu-se que, em época de 

pós-ditadura, asiim como em relação à Igreja, havia uma carga de revolta e rebeldia 

em que não se buscava o diálogo, apenas se trazia a indignação. Já em 2015, há um 

convite ao diálogo junto ao policial que, fardado, deve cumprir sua função e 

compreender que é um cidadão comum. 

Portanto, em uma sociedade atual de caráter civilizatório, o cidadão, 

embora ceda seus desejos ao aparato social, se faz presente não como um ser 

alienado e que aceita as imposições vindas das instituições, mas se põe contra as 

forças impostas por elas, aspecto extremamente relevante e presente nas letras 

analisadas. Tal assertiva ganha mais contornos a partir do momento em que as 

canções se popularizam e tendem, ainda que inconscientemente, a levar o ouvinte à 

reflexão sobre as forças impostas pelas instituições.  

As letras de música trazidas pelos Titãs não são inovadoras, mas são 

convidativas à reflexão, aspirando a renovação. Em um ato responsivo, busca-se 

questionar a autoridade, a violência, a imposição e a repressão, por meio de uma 

linguagem moderna, que abarca públicos de várias instâncias. São, portanto, as 

letras, um convite à reflexão, quer seja ao som de uma melodia mais leve, que nos 

remeta à família ou ao casamento, quer seja ao som de uma melodia agressiva, que 

nos lembre as forças religiosas e estatais. 
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