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RESUMO 

 

 

SILVEIRA, Cláudio Nazaré. Movimento Clube da Esquina : o canto de um povo, a 
voz de uma nação. 2018. 89f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade 
de Franca (UNIFRAN), Franca. 
 
 
O Clube da Esquina constituiu um movimento cultural e musical que expressou, por 
meio de canções, os valores culturais brasileiros e o contexto sociocultural de uma 
época em pleno regime de censura. A pesquisa tem como objetivo analisar as 
relações dialógicas nas letras das músicas: San Vicente; Nada será como antes; 
Milagre dos peixes; Fé cega, faca amolada; O que será e Credo, que constituem o 
corpus do trabalho. Para o suporte teórico, retomam-se as reflexões de Bakhtin e de 
estudiosos de sua obra sobre alguns conceitos, tais como: relações dialógicas, 
enunciado, ideologia e gênero discursivo. O dialogismo é um fenômeno interativo da 
dimensão da linguagem e está sempre relacionado a outros discursos, como o social, 
o cultural, o religioso e o político. O repertório de análise apoia-se na revisão 
bibliográfica qualitativa e na aplicação teórica às análises. Verificou-se, por meio da 
análise das canções selecionadas, a repressão que o Brasil e alguns países da 
América Latina estavam sofrendo naquele momento, o que é expresso por meio das 
letras das composições como uma síntese do sentimento do povo diante do regime 
de ditadura militar na década de 70. 
 
 
Palavras-chave:  Movimento Clube da Esquina; relações dialógicas; letra de música; 
gênero discursivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

SILVEIRA, Cláudio Nazaré. Movimento Clube da Esquina:  o canto de um povo, a 
voz de uma nação. 2018. 89f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade 
de Franca (UNIFRAN), Franca. 
 
 
Clube da Esquina constituted a cultural and musical movement that expressed, 
through songs, the Brazilian cultural values and the sociocultural context of an era in 
the regime of censorship. The research aims to analyze the dialogical relations in the 
lyrics of the songs: San Vicente; Nada será como antes; Milagre dos peixes; Fé cega, 
faca amolada; O que será and Credo, which constitute the corpus of work. For the 
theoretical support, the reflections of Bakhtin and of scholars of his work are taken up, 
such as: dialogical relations, statement, ideology and discursive genre. Dialogism is 
an interactive phenomenon of the language dimension and is always related to other 
discourses such as social, cultural, religious and political. The repertoire of analysis is 
based on the qualitative bibliographic review and the theoretical application to the 
analyzes. Through the analysis of the selected songs, it was verified the repression 
that Brazil and some Latin American countries were suffering at that moment, which is 
expressed through the lyrics of the compositions as a synthesis of the feeling of the 
people before the military dictatorship in the 1970s. 
 
 
Key words: Clube da Esquina movement; dialogical relations; lyrics; discursive 
genres. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Clube da Esquina, um grupo musical que envolveu vários músicos e 

compositores, propiciou, a partir da década de 60, a abertura de novos caminhos para os 

valores artísticos, manifestados por meio de suas canções. As esquinas de Belo 

Horizonte propiciaram diversos tipos de encontros de jovens compositores com o espírito 

da liberdade, na busca de pluralidade de ideias e de um viver comum, traduzidos na 

intenção de valorizar o espaço público. Assim, lançavam outros olhares sobre o contexto 

da época, marcado por um regime de censura. 

O nome pelo qual o grupo de amigos passou a ser conhecido, Clube da 

Esquina, foi congregado em torno da figura de Milton Nascimento e contou com a 

participação de Márcio Borges, Fernando Brant, Wagner Tiso, Ronaldo Bastos, Lô 

Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, Tavinho Moura, Murilo Antunes, Nelson Ângelo, 

Novelli, Tavito, Nivaldo Ornelas, Robertinho Silva, entre outros (BORGES, 1996). 

No intuito de realizar uma trajetória por meio das canções interpretadas por 

Milton Nascimento, intérpretes e compositores do Clube da Esquina, pretende-se, aqui, 

analisar no gênero musical canção, os seus enunciados e enunciações, os aspectos 

ideológicos, o cronótopo e as relações dialógicas, dentro de um contexto histórico e de 

suas manifestações sociais e políticas, com base nos acontecimentos da década de 70 

do século XX.  

Vale ressaltar, que ao me deparar com a possibilidade de realizar uma 

pesquisa científica para a dissertação do Mestrado, pude constatar a variedade de temas 

que poderiam ser abordados, mas procurei conciliar as vertentes linguísticas em uma 

manifestação que sempre esteve muito próxima do meu percurso profissional, a música. 

Pois o fato de estar em contato direto com a música desde criança, e ter em minha 

formação acadêmica, o bacharelado em música, o corpus não podia ser outro senão o 

gênero canção. Assim, foi crescendo o desejo de trabalhar a canção dialogando com os 

conceitos bakhtinianos e com os fatos importantes do regime militar. A proposta foi 

acolhida por minha orientadora Drª Camila de Araújo Beraldo Ludovice e a definição do 

corpus foram algumas canções do Clube da Esquina, movimento este que, 
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particularmente tenho muito respeito e admiração, em função do grande legado que nos 

foi proporcionado por suas canções que representa além de um requinte musical, uma 

crítica social, política e econômica da época. 

O período pós década de 60 desencadeou outras perspectivas e realidades 

para o gênero canção, uma vez que as gravações em estúdio contavam com outras 

tecnologias, sendo possível direcionar novas possibilidades de arranjos musicais. A 

gravação por canais enriqueceu significativamente as composições musicais, que 

passavam a contar com superposições de faixas, agregando uma sonoridade vertical, o 

que possibilitava outros aspectos harmônicos, rítmicos, de timbres e instrumentos. É 

possível perceber a grande mudança de valores na maneira de compor, fazer arranjos e 

dialogar com o público, como foi observado por Molina (2014), o que não se restringe 

apenas à exploração do enlace entre texto e melodia, indicando outras formas de 

trabalhar com os fonogramas. Tal mudança aprimorou as nuances das composições e, 

consequentemente, enriqueceu as canções compostas no período, propiciando outras 

possibilidades de enunciação. 

O objetivo principal desta pesquisa é verificar, por meio das relações 

dialógicas e dos estudos dos gêneros e enunciados propostos por Bakhtin, as relações 

estabelecidas por meio da canção, que, neste primeiro momento, representa a expressão 

do contexto histórico, o regime de censura, os acontecimentos e os sentimentos 

direcionados ao Brasil e a alguns países da América Latina, ocorridos entre o final da 

década de 60 e início da década de 70 do século XX. 

A análise do corpus aqui proposta está fundamentada nos conceitos de 

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

reflexões de Bakhtin e de seus estudiosos. 

De acordo com a concepção de relações dialógicas, o corpus selecionado 

procura destacar, por meio do gênero canção, os vários sentidos evocados na letra da 

música, o que permite a análise de algumas formas de expressão que o gênero 

possibilita. As vozes que permeiam o enunciado ecoam em infinitas formas de linguagem, 

em constantes diálogos, os quais tomam novas dimensões de sentido e possibilitam 

novos significados.  

A partir da manifestação dos indivíduos, pode-se dizer que a vida é, por 

consequência, dialógica na perspectiva de Bakhtin, pois viver é envolver-se sempre em 

diálogos. Toda manifestação do indivíduo está envolvida na continuidade do diálogo, cuja 

função é possibilitar alguma maneira de comunicação com o enunciado proposto, pois 
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toda forma de expressão é considerada como efeito do próprio diálogo. Assim, pode-se 

ressaltar a comunicação provocada por meio de diferentes manifestações da palavra, o 

que remete à integração de vários sentidos que podem ser manifestados de diferentes 

formas. Percebe-se, como resultado, a linguagem como interação social. 

Outro caráter de grande importância que deve ser ressaltado é o termo 

ideologia, ao qual conduz os principais valores que integram as estruturas sociais, que se 

apresenta como um dos eixos centrais das reflexões de Bakhtin e dos integrantes de seu 

círculo, uma vez que os problemas que este conceito abarca foram trabalhados de forma 

muito peculiar por esses estudiosos da filosofia da linguagem. 

A questão da ideologia, refletida no corpus analisado, salienta os 

pensamentos em comum dos povos latino-americanos, na busca de autenticidade dos 

indivíduos, de um futuro melhor, de liberdade de expressão e de inconformismo sobre o 

regime político vigente, e em relação às opressões que viveram nesse período de 

censura política e social. Desta forma, o cronótopo evidencia e justifica o sentido dos 

ideais propostos manifestados através das letras e da expressão das músicas, pois o 

período chamado de linha dura marcou toda uma geração, deixando as suas sequelas 

na população. 

Pode-se ressaltar, ainda, que, por meio do gênero estudado, a sintonia 

ocorre nas afinidades das interpretações das temáticas abordadas e na essência de sua 

abordagem. Assim, são alcançadas dimensões recorrentes através da busca constante 

da mensagem em toda a sua perspectiva, salientando uma função de caráter primordial 

na propagação da mensagem principal e de suas relações com os espectadores em 

comum, adeptos ao gênero em questão. 

A pesquisa é de caráter bibliográfico e qualitativo, a partir do levantamento 

de referências teóricas, em livros, artigos científicos, páginas de web sites, direcionado 

por um raciocínio dedutivo, lógico e mensurável da experiência humana. No processo, 

foram colhidos dados importantes, através dos quais se busca uma abordagem 

aprofundada acerca dos grupos sociais, das suas ideologias, do contexto e de outras 

questões importantes relacionadas ao corpus analisado. 

O corpus constitui-se da escolha e das análises das letras das seguintes 

canções: San Vicente, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant (Álbum Clube 

da Esquina I, 1972); Nada será como antes, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos 

(Álbum Clube da Esquina I, 1972); Milagre dos peixes, de Milton Nascimento e Fernando 

Brant (Álbum Milagre dos peixes, 1973); Fé cega, faca amolada, de Milton Nascimento e 
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Ronaldo Bastos (Álbum Minas, 1975); O que será (Flor da Pele), de Chico Buarque de 

Holanda (Álbum Geraes, 1976); e Credo, de Fernando Brant (Álbum Clube da Esquina 

II, 1978). 

A escolha das canções descrita acima justifica-se por terem sido 

identificados, em seu percurso, um diálogo com os principais aspectos vivenciados no 

contexto histórico da década de 70, partindo da hipótese de que os fatos históricos e 

políticos eram coincidentes na maioria dos países da América Latina.  

Assim, a primeira canção a ser analisada, San Vicente, lançada no álbum 

Clube da Esquina (1972), partiu da alusão a uma cidade, remetendo por meio do 

imaginário um diálogo com a realidade política e social vivida pelo Brasil e por outros 

países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Chile. A realidade de um golpe 

militar e de suas consequências estavam presentes nos discursos da canção em 

conformidade com a esperança de vencer, na imaginação de um futuro melhor. 

Percorrendo o contexto político, a segunda canção, Nada será como antes, 

também pertencente ao álbum Clube da Esquina (1972), tornou-se um hino, 

singularmente para a juventude. Os fortes ideais de mudança, aos poucos inflamavam a 

população, buscando o “amanhã”, numa marcha incessante no ímpeto pela própria 

identidade dos indivíduos e de uma realidade melhor. Os estudantes universitários 

passaram a cantar essa canção como um hino na maior parte dos manifestos que eram 

realizados pelo país, demonstrando os seus ideais e pensamentos. 

Na busca de camuflar toda a repressão, o Estado intensificou a ideia do 

“milagre econômico”, o que é representado em Milagre dos peixes, em 1973, no álbum 

de mesmo nome, fazendo alusão às “crianças coloridas”, que são facilmente identificadas 

como o “futuro da nação”. As propagandas governamentais eram o principal veículo 

midiático da época, e o “televisor”, que passa a ser, nesse momento, “colorido”, ajudava 

a intensificar a relação do possível progresso da nação, na contradição da busca dos 

valores da natureza e da essência dos indivíduos.  

Na sequência, percebemos a necessidade de toda a nação expor os seus 

sentimentos e a lutar por seus ideais. De acordo com essa realidade, a canção Fé cega, 

faca amolada, lançada em 1975, no álbum Minas, representa, em sua letra e 

musicalidade, uma das faixas mais inquietantes do Clube da Esquina, por meio da 

realização, em seu enunciado, de uma expressão que manifesta as questões individuais 

projetadas para a sociedade, na condução de interpretações e de diálogos diversos.  

Seguindo essa trajetória, a canção O que será (À flor da Pele), composição 
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de Chico Buarque, lançada no álbum Geraes, em 1976, com a parceria de Milton 

Nascimento, exalta os verdadeiros sentimentos dos indivíduos, através de uma 

enunciação que integra as relações de natureza ao corpo, o qual é ressaltado entre as 

supostas abordagens amorosas e os reflexos políticos e sociais. Essa canção dialoga, 

através da realidade, com o sentimento individual, o qual exterioriza para o coletivo 

indignação, insatisfação e inconformismo de uma população oprimida. A pergunta que 

não se cala: “O que será que me dá?” projeta as verdadeiras questões que unem o povo 

em um só corpo e em um só sentimento, por meio do qual é criado um diálogo entre os 

sujeitos.  

Finaliza-se a análise do corpus com a canção Credo, lançada no álbum 

Clube da Esquina II, em 1978. Neste momento, será possível retomar a primeira canção 

escolhida, San Vicente, uma vez que é estabelecido um reencontro na abertura da 

canção, o que traduz, através da sutileza do coro de vozes, um sentido religioso de 

procissão e de fé, exaltando o título Credo. Logo nos primeiros versos, vão ocorrendo 

transformações e toda a condução dos arranjos musicais vai ao encontro do novo 

enunciado, o qual remete a novos caminhos, mudanças e transformações. A caminhada 

contemplada pela busca de mudanças e de um ideal comum é salientada pelo “vamos”, 

durante a canção, na proposta de ascender a esperança e contemplar o “corpo coletivo”, 

por meio do qual são instigadas intenções de liberdade e de busca de revitalização da 

cidade como um lugar comum, uma cidade “repleta de luz e calor”.  

Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho foi dividido da seguinte 

forma: o primeiro capítulo aborda os principais conceitos acerca das reflexões 

bakhtinianas; o segundo capítulo descreve a história do Clube da Esquina, o contexto 

histórico do período analisado e os principais aspectos musicais atribuídos ao contexto; 

e o terceiro capítulo traz as análises do corpus selecionado. 

No primeiro capítulo, faz-se a explanação de alguns princípios dos 

conceitos bakhtinianos voltados às relações dialógicas, destacando ideologia, cronótopo, 

gêneros, enunciado e enunciação, pois estão diretamente vinculados com o conteúdo e 

com o objeto de análise da presente pesquisa. 

As abordagens históricas estão presentes no segundo capítulo, o qual 

discorre sobre o Clube da Esquina por meio de uma descrição de sua formação e 

trajetória. Procura-se também apontar o contexto histórico de um período de ditadura, por 

meio da citação dos principais fatos que o desencadearam nas décadas de 60 e 70. No 

intuito de aprimorar o objeto de análise, são destacados os principais elementos sonoros 
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musicais, indicados por uma nova perspectiva composicional do período e elaborados 

por uma nova vertente de arranjos e tecnologias para gravações (multicanais), o que 

enriquece os enunciados e traduz um novo direcionamento na interpretação do gênero 

canção. 

O terceiro e último capítulo apresenta as análises do corpus por meio das 

evidências da teoria bakhtiniana. Percorrem-se as letras das seis canções escolhidas 

dentre o repertório do Clube da Esquina, amparadas pelo contexto histórico e os 

principais aspectos presentes em sua musicalidade. 

Por meio das reflexões sobre os pensamentos de Bakhtin, pode-se 

evidenciar as relações das canções com o contexto histórico contemplado, trazendo à 

tona a dimensão do mundo vivido pelas pessoas naquela época. 

 

 

  



16 

 

 

CAPÍTULO I – PRINCIPAIS REFLEXÕES EM BAKHTIN  

 

 

Quando estudamos o homem, procuramos e encontramos signos em toda a 
parte e nos empenhamos em interpretar o seu significado.  

Mikhail Mikhailovitch Bakhtin 

 

Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (1895-1975) nasceu na cidade de Orion, no 

sul de Moscou, filho de funcionário de banco. Quando criança, morou na capital da 

Lituânia, onde esteve em contato com uma grande variedade de línguas. 

Posteriormente, morou e trabalhou em diversas cidades, concluindo, em São 

Petersburgo, os seus estudos no Departamento de Letras Clássicas, formando-se em 

Letras, História e Filologia. 

Em sua trajetória de vida, Bakhtin constituiu um grupo de amigos 

intelectuais, dentre eles o filósofo Matvei Kagan, o pintor Chagall, o poeta e pianista 

Volochínov e o crítico Medviédiev. Mais tarde, esse grupo foi ampliado e ficou 

conhecido como o Círculo de Bakhtin. 

De acordo com Ponzio (2016), a importância da obra de Bakhtin pode 

ser realçada pela multiplicidade, o que ocasiona uma diversidade de leituras e de 

perspectivas diferentes. Outro fator de destaque diz respeito aos vários anos de 

silêncio em que a maioria das obras do autor russo permaneceu, ficando grande parte 

em anonimato. Somente após vários anos, foram descobertas e publicadas outras 

partes de sua obra, fato este que direcionou as pesquisas para novas perspectivas 

sobre todos os estudos bakhtinianos. É constatado que os interesses originários de 

Bakhtin são pela filosofia moral, a qual é citada em seu primeiro escrito, em 1919, 

ligando os propósitos da arte com o da responsabilidade. Bakhtin não se interessa 

pela identidade do artista, nem pela identidade de um gênero literário, nem pela 

identidade da língua, mas se interessa pela responsabilidade acerca de como 

responder ao outro e pelo outro, evidenciando a alteridade como algo esteticamente 

produtivo.  
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1.1 RELAÇÕES DIALÓGICAS 

 

 

Partindo do pressuposto de que nenhum discurso pode ser considerado 

puro ou livre de relações de outros discursos, uma vez que tanto as dimensões da 

língua falada, como a língua escrita, direcionam vozes e dizeres. Assim, deparamo-

nos com as relações dialógicas. 

O dialogismo pode ser considerado como um dos princípios-chave dos 

conceitos de Bakhtin, constituindo um alicerce de toda a sua obra. Segundo Faraco 

(2009), na concepção bakhtiniana, o caráter dialógico da linguagem é o centro de 

qualquer tentativa de se buscar resolver, de maneira plena, os problemas da filosofia 

da linguagem e dos estudos linguísticos.  

A partir desse pensamento, pode-se dizer que a vida é, por 

consequência, dialógica, como argumenta Bakhtin, pois viver é se envolver sempre 

em diálogos:  

 

Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os 
lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente 
na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no 
simpósio universal (BAKHTIN, 2010, p. 348). 

 

Através deste conceito, é salientada toda a manifestação dos indivíduos, 

o que é permitido por meio da linguagem e de seus respectivos atos responsáveis. 

Assim, podem ser traçados caminhos diferentes, os quais poderão ser evidenciados 

de diversas formas, propiciando um constante intercâmbio de valores e sentidos. 

Como resultado, os enunciados ecoam em infinitas formas da linguagem, interagindo 

e desencadeando interpretações que dialogam com a mensagem proposta.  

Em vista disso, o diálogo pode ser concretizado através de várias 

manifestações do indivíduo, que são conduzidas em partes, combinadas ou em 

conjunto, traduzindo e completando o sentido das manifestações, pois a ideia de 

transparência, combinada com a essência, propicia a autenticidade do diálogo e a sua 

abrangência. 

A comunicação pode ser ressaltada como algo que ultrapassa a simples 

transmissão de informações, pois as suas várias formas de interação traduzem, 

principalmente, a questão da linguagem como interação social, deixando marcas em 
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vários âmbitos, como no núcleo familiar, nas experiências pessoais e na sociedade, 

ou seja, em todo contexto social. 

Os aspectos dispostos através das várias manifestações da linguagem 

ultrapassam o sentido da enunciação monológica, ou seja, o sentido de finalizar o 

diálogo ou deter a dispersão semântica, em que a própria língua atribui aos grupos 

sociais, direcionando aspectos organizacionais que permitem a fomentação do 

diálogo, enriquecendo as relações entre os locutores e os receptores. 

Consequentemente, desperta-se o reconhecimento da compreensão, através da 

assimilação do sinal, que passa a ser absorvido completamente pelo signo, 

possibilitando o diálogo, e a interação dos enunciados e suas respostas. 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
ato fisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 2004, p. 
123). 
 

Por meio dos enunciados, conduzidos através das enunciações, são 

produzidos os diálogos, partindo dos indivíduos ou de grupos sociais, 

complementando a essência da comunicação e, consequentemente, a sua devida 

interpretação. Os atributos de troca e os canais de comunicações, auxiliados pelos 

signos, as suas representatividades e as expressões das enunciações, agregam os 

elementos necessários para os verdadeiros propósitos atribuídos à língua, traduzidos 

no objeto da comunicação plena. 

Através da interação verbal, são proporcionadas manifestações de 

acordo com os interesses do locutor e as supostas imagens que este faz do 

interlocutor, emergindo, assim, no campo de enunciados e enunciações, a interação 

entre os sujeitos, em meio à qual o dialogismo concebe um espaço propício, 

estabelecendo tais associações. 

De acordo com Bakhtin (2015, p. 209), “[...] as relações dialógicas são 

extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não podem ser separadas do campo do 

discurso, ou seja, da língua como fenômeno integral concreto [...]”. As questões 

relacionadas à língua e à linguagem – pode ser a linguagem cotidiana, a prática, a 

científica, a artística –, estão impregnadas de relações dialógicas, porém, o estudo 

específico da linguagem, atribuído à linguística, ultrapassa os seus limites de estudos, 
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dando, assim, à metalinguística a função de analisar corretamente as atribuições 

devidas, visto que ela é entendida como um objeto autônomo e com metas próprias: 

o verdadeiro estudo das relações dialógicas. 

Segundo Faraco (2009, p. 66), “para haver relações dialógicas, é preciso 

que qualquer material linguístico (ou de qualquer outra materialidade semiótica) tenha 

entrado na esfera do discurso, tenha sido transformado num enunciado, tenha fixado 

a posição de um sujeito social”. Em outras palavras, todas as questões inerentes aos 

aspectos sociais de valores são, respectivamente, parte inerente de todo enunciado, 

postulado como unidade da interação social e como um complexo de relações entre 

pessoas organizadas socialmente. Desta maneira, o diálogo deve ser entendido como 

as lutas entre as vozes sociais, relacionando e sobrepondo as forças centrípetas e as 

forças centrífugas. 

As forças centrípetas são aquelas que atuam com vistas a normatizar, 

unificar, centralizar, regular, estabilizar, generalizar, promover recorrência, operam 

nos gêneros, estabilizam-nos e os tornam homogêneos. 

Por outro lado, as forças centrífugas atuam no sentido de estratificar e 

tornar-se de acordo com as heterogêneas, pois corroem continuamente as tendências 

centralizadoras, por meio de vários processos dialógicos a língua, tais como a paródia, 

a ironia, a sobreposição de vozes, etc. 

Outro aspecto de grande relevância pode ser destacado em relação às 

características do dialogismo, que podem ser apontadas a seguir: 

 

O dialogismo bakhtiniano, porém, é muito mais radical, pois se aplica tanto 
ao discurso cotidiano como à tradição literária e artística; diz respeito a todas 
as “séries” que entram num texto, seja ele verbal ou não-verbal, erudito ou 
popular. Aliás, o popular penetra o erudito, e vice-versa (STAM, 1992, p. 74, 
grifo do autor). 

 

A questão da abrangência das relações dialógicas é notada através dos 

aspectos do âmbito da formalidade e da informalidade dos textos e dos diálogos, 

levando à tona uma amplitude das relações nos mais variados aspectos, seja com 

relação ao campo erudito ou quanto às relações de vivências cotidianas que possam 

envolver os aspectos do dialogismo propriamente em questão. 

Outro ponto de destaque apontado por Bakhtin são as relações entre 

culturas diferentes, nas quais os aspectos de respeito aos valores deveriam realçar a 

identidade de cada uma, e não descaracterizá-las ou até mesmo menosprezá-las. O 
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ponto de encontro entre os valores diferentes deveria ser o de enaltecimento das 

culturas distintas, o que amplia os valores destacados de cada uma e, como resultado, 

aumentam-se conhecimentos, o que evidencia o respeito mútuo. O próprio diálogo 

entre os grupos sociais, despertados através de suas próprias estruturas, possibilita o 

enaltecimento de valores e costumes, os quais remetem às questões culturais e suas 

diferenças, e o respeito, que podem ser observados de uma maneira positiva, pois, 

segundo Bakhtin, 

 

É só através dos olhos de uma outra cultura”, escreve Bakhtin, “que uma 
cultura estrangeira se revela da maneira mais completa e profunda”. Mas este 
encontro dialógico de duas culturas não deveria implicar uma perda de 
identidade de nenhuma delas; em vez disso, “cada uma conserva sua 
unidade e sua totalidade aberta, porém ambas se enriquecem mutuamente” 
(STAM, 1992, p.78, grifos do autor). 

  

A representatividade do dialogismo em relação aos estudos bakhtinianos 

aponta para a possibilidade de vários patamares do diálogo, traduzindo as mais 

variadas formas de expressões, identidades e conceitos, uma vez que o dialogismo 

endereça para os verdadeiros significados as respectivas estruturas, as quais 

interagem diante de todo o processo de trocas de informações e fomentam a lucidez 

dos fatos, mapeando desde a possibilidade estrutural e a sua complexidade até a 

promoção da identificação através das particularidades simplistas. Assim, a 

manifestação discursiva, através da cultura cotidiana, transmite um grande valor, 

tendo enorme representatividade diante das relações entre os diálogos, o que, 

consequentemente, torna o dialogismo uma peça-chave para o entendimento das 

grandes estruturas.  

As relações dialógicas, caracterizadas como relações de sentido, 

estabelecem entre os enunciados, ou mesmo no interior dos enunciados, não apenas 

a interação face a face, mas toda a interação verbal, inclusive os enunciados 

separados pelo tempo e espaço, mesmo que não saibam nada um do outro, se 

confrontados no plano do sentido. 
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1.2 IDEOLOGIA  

 

 

Segundo Bakhtin (2010), “todo o signo é ideológico; a ideologia é um 

reflexo das estruturas sociais; assim, toda modificação da ideologia encadeia uma 

modificação da língua”.  

As estruturas sociais atribuem valores específicos pertencentes a um 

grupo, aos quais possibilitam fatores que contribuem para todos os aspectos da 

linguagem, podendo ser expressos das mais diferentes formas, obtendo, de acordo 

com o grupo social, o verdadeiro significado para o público em comum. Aspectos estes 

que ressaltam a sua verdadeira identidade por meio das manifestações da linguagem, 

como salientado por Bakhtin: 

 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, 
mas também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que 
funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como o 
som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como outra 
coisa qualquer (BAKHTIN, 2010, p. 33). 

 

A relação entre o signo e a ideologia está disposta através dos 

propósitos argumentativos de identificação, reconhecendo e atribuindo um 

direcionamento para os significados e os seus valores afins, o que potencializa as 

relações, as quais passam a ser distintas de acordo com as características 

pertencentes a cada indivíduo ou grupo. Através da relação usual da linguagem e de 

seus significados, e da organização social dos indivíduos, torna-se possível observar 

os propósitos ideológicos que consolidam uma unidade social. 

As manifestações dos indivíduos, ou grupos sociais, estão envolvidas 

por diferentes formas de expressão, trazendo os seus significados e a sua ampla 

funcionalidade, realizados através dos discursos, ressaltando, principalmente, o 

discurso interior, apontado por Bakhtin: 

 

[...] A palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. Os processos de 
compreensão de todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma peça 
musical, um ritual ou um comportamento humano) não podem operar sem a 
participação do discurso interior. Todas as manifestações da criação 
ideológica – todos os signos não-verbais – banham-se no discurso e não 
podem ser nem totalmente isoladas nem totalmente separadas dele 
(BAKHTIN, 2010, p. 38). 
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Em relação ao ato ideológico, é pertinente salientar todos os fenômenos 

que o envolvem e o conduzem e, simultaneamente, acompanham-no na ação 

propriamente dita, permanecendo em evidência a participação efetiva do discurso 

interior. Destaca-se, assim, a sua essência e a sua função primordial de efetividade 

ideológica. Contudo, é imprescindível salientar que, segundo Bakhtin (2010, p. 38), 

“isso não significa, obviamente, que a palavra possa suplantar qualquer outro signo 

ideológico. Nenhum dos signos ideológicos específicos, fundamentais, é inteiramente 

substituível por palavras”. Neste caso, são postos em relevo todos os envolvimentos 

decorrentes do ato, as suas referências e a sua abrangência relativa ao seu significado 

e ao público em comum, pois “é impossível, em última análise, exprimir em palavras, 

de modo adequado, uma composição musical ou uma representação pictórica [...]”, o 

que evidencia, desta forma, a postura de equilíbrio em relação às palavras e aos seus 

signos, remetendo a questões ideológicas propriamente declaradas. Portanto, no 

processo, salientam-se todos os aspectos que envolvem e conduzem as palavras, 

elevando as suas relações com o público, o que proporciona a verdadeira 

compreensão da linguagem em questão.  

As questões que envolvem a relação da palavra e os signos ideológicos 

são ressaltadas através do verdadeiro significado apresentado quando a sua 

manifestação se faz por completo. Para tanto, faz-se necessário promover essa 

interação dos elementos expressos através da linguagem, o que leva a uma unidade 

de significados, como esclarece Bakhtin:  

 

[...] Todavia, embora nenhum desses signos ideológicos seja substituível por 
palavras, cada um deles, ao mesmo tempo, se apoia nas palavras e é 
acompanhado por elas, exatamente como no caso do canto e de seu 
acompanhamento musical (BAKHTIN, 2010, p. 38). 

 

A relação apontada na citação acima, por Bakhtin, traduz claramente a 

necessidade específica, à qual é pertinente um conjunto de ações para traduzir o 

verdadeiro significado ideológico, pois, assim como o signo necessita das palavras, 

em várias questões específicas, as palavras precisam ser analisadas em 

concordância com as disposições dos signos, como o próprio exemplo do canto e o 

seu acompanhamento musical. Neste caso, vale salientar as possibilidades musicais, 

nas quais os elementos que envolvem as estruturas musicais, por si só, traduzem os 

seus significados.  
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Os aspectos musicais podem ser analisados de vários ângulos, partindo 

de períodos musicais, gêneros musicais ou estilos musicais, o que disponibiliza as 

suas devidas análises e as respectivas interpretações. Em relação às canções, tema 

de análise desse trabalho, este gênero tem como princípio a relação entre letras e 

melodias, o que traduz uma relação horizontal, à qual, posteriormente, são agregados 

os valores verticais, tais como a harmonia, o ritmo, as dinâmicas e os timbres, ou seja, 

envolvendo as propriedades do som e dos elementos essenciais, evidenciando, 

assim, os enunciados das canções como a sua própria interação com a enunciação a 

partir de valores estéticos de interpretações.  

Nota-se, desta forma, que a clarividência dos significados necessita 

identificar todos os signos que permeiam as palavras emitidas através do canto, no 

qual a própria forma de expressão que o sustenta proporciona significados 

identificáveis de cunho ideológico. Contudo, pode-se observar que a palavra sempre 

está repleta de conteúdo vivencial, a partir do qual são despertadas relações que 

dizem respeito às nossas próprias experiências e sentidos dados à vida, acentuando 

as referências que conduzem ao significado de fatores internos e externos que estão 

intimamente relacionados.  

“Não é a atividade mental que organiza a expressão, mas, ao contrário 

é a expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina sua 

orientação” (BAKHTIN, 2010, p.116). Neste propósito, é nos dado o significado da 

relação inversa, ou seja, das relações que nos envolvem, os seus significados e o 

próprio encontro de valores externos e internos que estão dispostos nos indivíduos, 

ou grupos sociais. Através dos elementos que envolvem direta ou indiretamente a 

comunicação e, principalmente, a relação entre os enunciados e as suas respectivas 

enunciações, ao mesmo tempo, são agregados sentidos, os quais viabilizam o 

verdadeiro sentido e a sua respectiva compreensão, o que passa a se concretizar 

através do próprio ato do fazer.  

O verdadeiro encontro possibilitado através das questões ideológicas 

mostra uma abrangência de valores, os quais são identificados, mas que, ao mesmo 

tempo, já estão internalizados pelos indivíduos pertencentes ao mesmo grupo social, 

o que facilita e instiga o diálogo entre pessoas e grupos afins, fomentando todos os 

aspectos estruturais e a comunicação entre os grupos.  

Segundo comenta Faraco, 
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[...] os signos são intrinsecamente sociais, isto é, são criados e interpretados 
no interior dos complexos e variados processos que caracterizam o 
intercâmbio social. Os signos emergem e significam no interior de relações 
sociais, estão entre seres socialmente organizados; não podem, assim, ser 
concebidos como resultantes de processos apenas fisiológicos e psicológicos 
de um indivíduo isolado; ou determinados apenas por um sistema formal 
abstrato. Para estudá-los, é indispensável situá-los nos processos sociais 
globais que lhes dão significação (FARACO, 2009, p. 49). 

 

A disposição direta com os signos e as suas relações sociais instigam 

relações diretas com os processos sociais globais, pois não basta apenas relacionar 

pequenos grupos isolados ou mesmo alguns indivíduos. A questão exige um nível de 

abrangência que realmente comprove os seus ideais e os verdadeiros significados, e 

que atestem conceitos em comum, salientando laços de identidade que relacionem e 

organizem propósitos e valores partilhados. 

Segundo Ponzio (2016), a noção de ideologia, segundo toda a obra de 

Bakhtin, indica diferentes formas de cultura, estabelecendo três níveis distintos: 1) os 

sistemas superestruturais, como a arte, o direito, a religião, a ética, etc., 

caracterizando a ideologia oficial, quanto às diferentes camadas da consciência 

individual; 2) há as que podem coincidir com a ideologia oficial e as que coincidem 

com a ideologia não oficial; e 3) as que são as camadas do inconsciente e do discurso 

censurado. 

A relação de ideologia com o comportamento e a atitude em comum dos 

sujeitos de um grupo social busca, através de suas concepções, atribuir e direcionar 

os seus valores, projetando o aspecto amplo dos sistemas de valores, o que aponta 

para o posto de ideologia dominante. 

Em todos os aspectos que envolvem organizações estruturais são 

percebidos elementos determinantes para a caracterização dos seus valores, 

portanto, é notável destacar a questão da própria língua em relação direta com a 

ideologia e o seu papel dominante. De acordo com Bakhtin, 

 

A língua, no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou 
relativo à vida. Para se separar abstratamente a língua de seu conteúdo 
ideológico ou vivencial, é preciso elaborar procedimentos particulares não 
condicionados pelas motivações da consciência do locutor (BAKHTIN, 2004, 
p. 96). 
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Ao se deparar com os propósitos da língua, podem ser notadas as 

questões de manifestações discursivas, com destaque para os conteúdos e as 

expressões que apontam para valores sociais percebidos de forma consciente, ou 

mesmo inconsciente, revelados pelos sujeitos. Esses valores surgem de acordo com 

fatores de identificação, que podem ser vistos no próprio cotidiano do indivíduo, como 

os aspectos que se relacionam ao meio, como também para questões e pensamentos 

de grupos sociais, cuja direção são os valores compartilhados socialmente. Os valores 

ideológicos, geralmente, estão vinculados ao lugar que o indivíduo ocupa na 

sociedade ou a sua classe social, proporcionando, através dos discursos, a sua 

ampliação, o que intensifica as relações através do diálogo. 

As questões referentes à ideologia estão relacionadas aos grupos 

organizados, como aos de pessoas sindicalizadas, grupos de estudantes e outros, em 

que os seus valores estão dispostos nas interações pertencentes ao plano concreto 

dos acontecimentos ou em uma série de fatos materiais determinados e distintos de 

uma época ou período histórico, que viabilizam as relações dos estudos do cronótopo, 

sobre o qual trataremos a seguir. 

 

 

1.3 CRONÓTOPO 

 

 

Segundo Fiorin (2016, p. 146), a palavra cronótopo é “formada das 

palavras gregas crónos (tempo) e tópos (lugar)”, apontada, principalmente, pelas 

representações literárias do romance, as quais projetam as ideias de tempo e espaço 

na abordagem de Bakhtin. Esse termo foi usado, primeiramente, na composição da 

esfera do texto literário, inserido em situações relativas ao tempo e ao espaço, 

referenciadas ao sujeito, por isso, constitui uma relação primordial, tornando-se o 

centro de constituição dos acontecimentos espaço-temporais. 

De acordo com os estudos bakhtinianos, pode-se ressaltar o cronótopo 

como de grande relevância para a análise dos gêneros discursivos, atribuindo-lhes, 

através do dialogismo, a compreensão da relação do tempo e a constituição do espaço 

em diferentes perspectivas a partir de um paralelo com fatores culturais e diferentes 

sistemas de signos. 

É salientada, através da pluralidade de cronótopos sugerida por Bakhtin, 
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a referência ao tempo histórico, que busca os pilares culturais de uma determinada 

sociedade e a sua história de vida, dos povos, das gerações, dos costumes e dos 

valores, demonstrando as diversas relações dos sujeitos em interação com a 

realidade e os significados dos fatos apresentados. 

Pode-se notar que, nas reflexões bakhtinianas, quando se trata da 

relação tempo e espaço, procura-se uma abordagem diferente da tradicional, pois elas 

relacionam o ponto de vista da orientação dialógica e os seus desdobramentos, 

traçando, como objetivo, a simultaneidade de experiências distintas que se 

realizavam, ou seja, ir além do entendimento do tempo enquanto sequência de fatos 

ou no sentido de duração das ocorrências. 

Como ressalta Amorim (2014, p.105), “o conceito de cronótopo trata de 

uma produção da história. Designa um lugar coletivo, espécie de matriz espaço-

temporal de onde as várias histórias se contam ou se escrevem”. Desta forma, 

perfazem-se as várias facetas que envolvem os acontecimentos referentes ao seu 

tempo, ocorridos em determinados espaços, o que desemboca em uma análise das 

possíveis relações entre indivíduos ou grupos com os devidos fatos.  

A relação do sujeito individual em contraponto com o entendimento de 

sujeito público pode ser vista através de múltiplas possibilidades de vivências através 

do meio ou grupo social, a partir dos quais as relações interpessoais se intensificam, 

como pode ser notado na seguinte citação: 
 

Bakhtin mostra que à visão do sujeito individual e privado corresponde um 
tempo individualizado e desdobrado em múltiplas vivências. Já numa visão 
do homem como sujeito público, que se define inteiramente pela esfera social, 
corresponde um tempo coletivo e único: tempo partilhado por todos em 
esferas comuns de atividade (BRAIT, 2006, p.105-106). 

 

Por meio do seu princípio condutor, o cronótopo demonstra a imagem 

dos acontecimentos, representando, de acordo com cada tempo – seja social, cultural, 

ou até mesmo emocional –, os princípios organizadores dos principais acontecimentos 

temáticos de um enunciado. 

Como descrito por Bakhtin, 

 

O cronotopo determina a unidade artística de uma obra literária no que ela 
diz respeito à realidade efetiva. Por isso, numa obra, o cronotopo sempre 
contém um elemento valioso que só pode ser isolado do conjunto do 
cronotopo literário apenas numa análise abstrata. Em arte e em literatura, 
todas as definições espaço-temporais são inseparáveis umas das outras e 
são sempre tingidas de uma matiz emocional (BAKHTIN, 2014, p. 211). 
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É possível observar, através da citação acima, a necessidade de análise 

em sua integridade, pois o distanciamento entre o tempo e o espaço, e o seu valor 

emocional, descaracteriza a verdadeira realidade dos fatos. Por isso, faz-se 

necessária a relação entre o cronótopo e a demonstração entre mundo real e 

imaginário, enriquecendo não só o processo de criação da obra em si, mas todas as 

relações posteriores com o público. 

O cronótopo revela valores e sugere emoções e sensações dos sujeitos, 

constituindo os sentidos do texto, o que determina a essência artística de uma obra, 

pois une o contexto e as unidades temáticas, proporcionando, assim, através da sua 

completude, o seu verdadeiro significado. Assim, dialoga conforme os seus vários 

leitores e os seus respectivos sentidos. Portanto, como afirma Bakhtin, “[...] a 

linguagem é essencialmente cronotópica como tesouro de imagens. É cronotópica a 

forma interna da palavra, ou seja, o signo mediador que ajuda a transportar os 

significados originais e espaciais para as relações temporais” (BAKHTIN, 1990, p. 

356). 

Bakhtin (1990, p. 357) afirma, em seu estudo, que “cada cronotopo pode 

incluir em si uma quantidade ilimitada de pequenos cronotopos, pois cada tema possui 

seu próprio cronotopo, mas sempre um deles é dominante ou englobado”. O filósofo 

russo diz ainda que “os cronotopos podem se incorporar um ao outro, coexistir, se 

entrelaçar, permutar, confrontar-se, se opor ou se encontrar nas inter-relações mais 

complexas” (BAKHTIN, 2014, p. 105), o que caracteriza a vida e a arte como 

desdobramentos desses valores, os quais são endereçados pelos sujeitos em suas 

mais complexas vontades, em relação com a época, os grupos sociais e as gerações. 

A respeito disso, Amorim explicita os seus pressupostos, 

 

Podemos então concluir que, no trabalho de análise dos discursos e da 
cultura, quando conseguimos identificar o cronotopo de uma determinada 
produção discursiva, poderemos dele inferir uma determinada visão de 
homem. Determinadas produções culturais facilitam essa tarefa, pelo seu 
poder de síntese e por sua precisão, e podem, assim, nos ajudar a identificar 
o que poderíamos chamar de cronotopo contemporâneo (AMORIM, 2014, p. 
106). 

 

O processo cronotópico se realiza no mundo social, em que o mundo 

real e a obra estão interligados, propiciando uma interação constante e uma troca 

entre os sujeitos, uma vez que tal processo intensifica a relação tempo-espaço e as 
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distinções entre o real e o representado, manifestando, em cada tempo, de acordo 

com os seus mais amplos e diversos aspectos, a aproximação e o diálogo. 

 

 

1.4 GÊNEROS 

 

 

Os estudos de Bakhtin sobre gêneros discursivos propiciaram outros 

parâmetros: “considerando não a classificação das espécies, mas o dialogismo do 

processo comunicativo” (MACHADO, 2005, p.151). Para tal, as reações interativas, 

como os processos produtivos de linguagem, passam a ser entendidos como gêneros 

e discursos, ou seja, o centro da esfera da linguagem verbal ou da comunicação 

fundada da palavra. 

Esta nova vertente lançada sobre as perspectivas acerca dos gêneros 

discursivos pode ser observada na visão de Machado: 

 

A partir dos estudos de Bakhtin foi possível mudar a rota dos estudos sobre 
os gêneros: além das formações poéticas, Bakhtin afirma a necessidade de 
um exame circunstanciado não apenas da retórica, mas, sobretudo, das 
práticas prosaicas que diferentes usos da linguagem fazem do discurso, 
oferecendo-o como manifestação de pluralidade (MACHADO, 2005, p. 152). 

 

Através dessas novas formulações de gêneros, segundo Machado 

(2005), foi possível abrir novas perspectivas para o amplo campo da comunicação, no 

qual estava implícito que toda a relação como os meios de massa traz significados 

para as modernas mídias digitais, o que pode ser sustentado por meio dos propósitos 

lançados através das teorias bakhtinianas. 

Outro aspecto de grande importância ressaltado por Bakhtin é a 

distinção entre a abrangência dos gêneros do discurso. Ele a classifica em dois tipos: 

os gêneros primários (simples) e os gêneros secundários (complexos). O primeiro tem 

como característica a comunicação verbal espontânea; e o segundo “surge nas 

condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido 

e organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc.” 

(BAKHTIN, 2003a, p. 263). Segundo Bakhtin, os gêneros complexos, devido à sua 

ampla comunicação, interferem diretamente nos gêneros primários, absorvendo e 

modificando constantemente o seu processo de formação. Pode-se destacar que o 
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diálogo que impera em ambas as modalidades – pois as palavras adquirem 

expressividades no interior do discurso em função do gênero e de suas 

especificidades –, leva a linguagem a adquirir questões próprias de cada gênero, os 

quais se materializam e se atualizam em cada enunciado. De acordo com estes 

propósitos: 

 

[...] pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três 
aspectos: como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como 
palavra alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, 
como a minha palavra, porque, uma vez que eu opero com ela em uma 
situação determinada, com uma intenção discursiva determinada, ela já está 
compenetrada em minha expressão (BAKHTIN, 2003b, p. 294). 

 

A intenção da palavra envolvida por sua expressão e, respectivamente, 

os signos que a permeiam, estará de acordo com os verdadeiros propósitos do 

enunciado, o que passa a ser facilmente identificado quando o diálogo é realizado 

dentro da identificação do gênero proposto e o seu público, o que pode ser notado na 

passagem: “em diferentes gêneros podem revelar-se diferentes camadas e aspectos 

de uma personalidade individual, o estilo individual pode encontrar-se em diferentes 

relações de reciprocidade com a língua nacional” (BAKHTIN, 2003, p. 266), 

intensificando, assim, as relações dialógicas. 

Para ilustrar as questões pertinentes aos gêneros na teoria bakhtiniana, 

de acordo com Stam, 

 

[...] Bakhtin chama a atenção para um amplo leque de “gêneros do discurso” 
orais e escritos, simples e complexos. Para Bakhtin, os gêneros literários 
“nobres” têm íntima ligação com os gêneros do discurso cotidiano (conversa, 
saudações, discussões etc.). O espectro abrange desde as “breves réplicas 
da conversa corriqueira”, os relatos cotidianos, as ordens militares, até todos 
os gêneros literários (do provérbio ao romance em vários volumes), chegando 
também a “gêneros secundários (complexos) do discurso”, como o 
comentário sociocultural e a pesquisa científica (STAM, 1992, p. 68, grifos do 
autor). 

 

A questão do gênero nos leva a refletir sobre a sua importância como 

fator de análise dos fatos, pois, através de traços em comum, são aproximadas as 

relações e as identificações dos enunciados: “[...] estipula-se que falamos por meio de 

gêneros no interior de determinada esfera da atividade humana. Falar não é, portanto, 

apenas atualizar um código gramatical num vazio, mas moldar o nosso dizer às formas 

de um gênero no interior de uma atividade” (FARACO, 2009, p. 126-127). Atribuem-
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se, assim, valores e significados pertencentes a cada indivíduo em relação ao grupo 

social de sua identificação. 

Em relação aos gêneros, de acordo com Faraco: 

 

Ao gerarem expectativas de como serão as ações, eles nos orientam diante 
do novo no interior dessas mesmas ações: auxiliam-nos a tornar o novo 
familiar pelo reconhecimento de similaridades e, ao mesmo tempo, por não 
terem fronteiras rígidas e precisas, permitem que adaptemos sua forma às 
novas circunstâncias (FARACO, 2009, p. 130).  

 

Um fator de grande relevância necessita ser destacado: “Se é verdade 

que a consciência humana compreende a realidade através da linguagem, é preciso 

acrescentar que a linguagem só adquire sentido através de enunciados, elaborados 

segundo determinadas formas institucionalizadas, os gêneros discursivos” 

(CARETTA, 2011, p. 24), portanto, as questões pertinentes ao gênero propõem uma 

relação de identificação entre os enunciados, aproximando-os da realidade dos fatos, 

o que também permite o surgimento de novos valores e de novos conceitos, 

ampliando, constantemente, o significado de tudo o que envolve a especificidade das 

questões abordadas, uma vez que projeta uma constante troca em todas as 

dimensões do discurso.  

 

 

1.5 ENUNCIADO/ENUNCIAÇÃO 

 

 

O uso da linguagem e o emprego da língua coexistem nos mais diversos 

aspectos das atividades humanas, portanto, o emprego da língua acontece através 

dos enunciados. Seja qual for a sua manifestação, oral ou escrita, os enunciados se 

realizam de forma concreta, uma vez que refletem as suas características específicas 

não só por seu conteúdo e estilo de linguagem, mas também por toda a sua estrutura 

composicional. 

Conforme as características específicas dos enunciados, “cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 

discurso” (BAKHTIN, 2010, p. 262). Tal constatação coloca em evidência as 

possibilidades de relacionar as atividades humanas e os atos discursivos, envolvendo 
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as questões de heterogeneidade dos gêneros, o que concede vários planos possíveis 

para as análises e os estudos discursivos. 

Como caracteriza Bakhtin, 

 

Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum 
fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da 
língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação 
e elaboração de gêneros e estilos (BAKHTIN, 2010, p. 268). 

 

O estudo dos enunciados está ligado diretamente aos gêneros 

discursivos, portanto, tal estudo é de fundamental importância para a superação das 

questões que remetem à amplitude do discurso, possibilitando, através da perspectiva 

do enunciado como unidade real da comunicação discursiva, compreender a 

abrangência referente à língua enquanto sistema. É perceptível que a enunciação 

“possui como unidades da comunicação discursiva peculiaridades estruturais comuns, 

e antes de tudo limites absolutamente precisos” (BAKHTIN, 2010, p. 274-275), o que 

se faz presente nas mais diversas realidades de estruturas composicionais, seja pelo 

conteúdo ou mesmo pelo volume. 

É conveniente ressaltar, sobre o enunciado, que se trata da natureza da 

oração, pois, segundo Bakhtin (2010, p. 279), “a ausência de uma teoria elaborada do 

enunciado como unidade da comunicação discursiva redunda em uma distinção 

imprecisa da oração e do enunciado e frequentemente total confusão dos dois”. Esta 

hipótese remete à essência do diálogo real, elucidando a forma mais simples e 

também clássica da comunicação discursiva, a qual envolve vários campos da 

comunicação, pois são os sujeitos que irão determinar os limites dos enunciados. A 

oração, em seu sentido pleno, quando proporciona o caráter responsivo do falante, 

concordando ou discordando, projeta possibilidades de respostas, as quais 

possibilitam outras dimensões de significados. 

A alternância dos sujeitos do discurso é a primeira peculiaridade do 

enunciado que o distingue como unidade da língua. A segunda peculiaridade, a qual 

está relacionada com a primeira, é a conclusibilidade específica do enunciado. Assim, 

“o primeiro e mais importante critério de conclusibilidade do enunciado é a 

possibilidade de responder a ele, em termos mais precisos e amplos, de ocupar em 

relação a ele uma posição responsiva” (BAKHTIN, 2010, p. 280, grifo do autor). A 

terceira peculiaridade, e a mais importante, diz respeito às formas estáveis de gêneros 
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do enunciado, abordando a intenção discursiva do falante por meio da adequação ao 

gênero escolhido, o que organiza os diálogos e os seus discursos. 

“Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. É a 

posição ativa do falante nesse ou naquele campo do objeto e do sentido” (BAKHTIN, 

2010, p. 289). Tal afirmação salienta que, no primeiro momento, o enunciado 

pronuncia as suas primeiras intenções através da sua estrutura composicional. Na 

sequência, pode ser observado o elemento expressivo, o que dá uma dimensão 

emocional ao conteúdo do objeto e ao sentido do enunciado, produzindo a entonação 

expressiva, pois, até mesmo uma palavra isolada emitida com expressão, pode ser 

considerada um enunciado completo. 

Os aspectos que envolvem o enunciado podem ser observados nas mais 

diversas relações dialógicas, podendo promover valores e intenções de acordo com o 

indivíduo, família, grupo social, seu tempo e espaço. Podem-se observar as 

variedades de manifestações que envolvem o enunciado e suas manifestações, assim 

como afirma Bakhtin, 

 

Em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo familiar de 
amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem cresce e vive, sempre 
existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras 
de arte, ciências, jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, as 
quais elas citam, imitam, seguem. Em cada época e em todos os campos da 
vida e da atividade, existem determinadas tradições, expressas e 
conservadas em vestes verbalizadas: em obras, enunciados, sentenças, etc 
(BAKHTIN, 2010, p. 294). 

 

A expressão pode ser entendida como uma das essências do enunciado, 

sendo assim, promove a sua verdadeira identidade, trazendo à tona os elementos por 

meio de características identificáveis da comunicação, dispostas por um gênero em 

comum. A partir da postulação desses elementos, os signos aproximam e aquecem o 

diálogo e todas as suas relações. 

Como caracteriza Bakhtin (2010), através da experiência discursiva 

individual, é promovida a interação dos enunciados, o que produz respostas 

caracterizadas por meio das palavras do outro, pois essas palavras conduzem os 

valores e as expressões, uma vez que produzem ecos de uma expressão individual 

alheia.  

De acordo com os estudos bakhtinianos, através da linguagem, são 

ressaltados o enunciado concreto e a enunciação, com destaque, principalmente, para 
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o enunciado/enunciação, pois “a linguagem é concebida de um ponto de vista 

histórico, cultural e social” (BRAIT, 2005, p. 65). Assim, no processo enunciativo, são 

envolvidas as questões pertencentes à comunicação efetiva, os sujeitos e todo o 

discurso. Por outro lado, não obrigatoriamente esta concepção se encontra pronta e 

acabada em uma determinada obra, pois esta vai se integrando com outras obras, 

ampliando, assim, outras noções através de suas construções, o que irá produzir 

novos significados. 

Do ponto de vista de Brait (2005, p. 65, grifo da autora), “Em Discurso 

na vida e discurso na arte – sobre poética sociológica (1926), assinado por Voloshinov, 

os termos enunciado, enunciado concreto, enunciação estão diretamente ligados a 

discurso verbal, à palavra e a evento”. Em vista disso, nota-se que a palavra é 

retratada na vida cotidiana, supostamente integrada à obra como um todo, 

constituindo outros elementos que ampliam a dimensão comunicativa e instigam 

vários elementos que integram o enunciado. Como resultado, produz-se uma 

interação entre o verbal e o não-verbal, ampliando o contexto histórico, tanto nos 

aspectos que antecedem o enunciado, tanto quanto àquilo que ele mesmo possa 

projetar. 

De acordo com Faraco, 

 

[...] quaisquer enunciados, se postos lado a lado no plano do sentido, 
“acabam por estabelecer uma relação dialógica”. Mesmo enunciados 
separados um do outro no tempo e no espaço e que nada sabem um do outro, 
se confrontados no plano do sentido, revelarão relações dialógicas. E isso em 
qualquer ponto do vasto universo da criação ideológica, do intercâmbio 
sociocultural (FARACO, 2009, p. 65, grifo do autor). 

  

Em suma, os enunciados refletem as tradições de cada época e de cada 

esfera da vida e da realidade, sendo destacadas, através das obras e das palavras, 

as suas verdadeiras relações de sentido. O discurso individual, que toma outras 

dimensões através dos enunciados individuais, evolui através da interação com os 

enunciados individuais do outro, promovidos pela expressão das palavras, aquecendo 

as reações-respostas entre os enunciados, o que amplia, por consequência, a esfera 

da comunicação verbal. É importante ressaltar que Bakhtin (2010) contesta a 

inadequação dos procedimentos de análise linguística para ilustrar a enunciação 

completa, podendo ser uma palavra, uma frase ou uma sequência de frases. 

Compreende-se, assim, a enunciação como uma réplica do diálogo social e a unidade 
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de base da língua, ou seja, é a natureza social, portanto, ideológica da palavra: “A 

situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente 

e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior a estrutura da enunciação” 

(BAKHTIN, 2010, p. 117). Enfim, a partir das perspectivas apresentadas acerca do 

pensamento bakhtiniano sobre a concepção de enunciado/enunciação, configura-se 

a necessidade de que sejam observadas e analisadas as construções ao longo do 

conjunto das obras, indissociavelmente de outras noções de construção de sentidos. 

Sobre isso, é importante ressaltar que    

 
O que se chama habitualmente “individualidade criadora” constitui a 
expressão do núcleo central sólido e durável da orientação social do 
indivíduo. Aí situaremos principalmente os estratos superiores, mais bem-
formados, do discurso interior (ideologia do cotidiano), onde cada 
representação e inflexão passou pelo estágio da expressão, de alguma forma 
sofreu a prova da expressão externa. Aí situaremos igualmente as palavras, 
as entoações e os movimentos interiores que passaram com sucesso pela 
prova da expressão externa numa escala social mais ou menos ampla e 
adquiriam, por assim dizer, um grande polimento e lustro social, pelo efeito 
das reações e réplicas, pela rejeição ou apoio do auditório social 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p.125). 

 

De acordo com os propósitos da enunciação, pode-se esclarecer a linha 

de pensamento e de ação e, consequentemente, de efetivação dos enunciados, como 

formas que envolvem os indivíduos e o seu meio social, destacando o elo do ato da 

fala, que abrange uma determinada situação, assim como as relações diretas ou 

indiretas referenciadas através de um contexto amplo, o que produz os aspectos 

fundamentais da língua, ou seja, a interação verbal. 

Outro aspecto importante a ser destacado são as dimensões que 

envolvem os discursos interiores relacionados com o auditório, tomando, assim, 

propósitos que direcionam as relações externas, o que tende a ampliar as expressões 

e as ações por meio de gestos, signos e resposta verbal, que estão diretamente 

relacionados com os participantes da situação de enunciação, em que cada elemento 

propicia um sentido e uma apreciação. Nas palavras de Bakhtin, 

 

Conclui-se que o tema da enunciação é determinado não só pelas formas 
linguísticas que entram na composição (as palavras, as formas morfológicas 
ou sintáticas, os sons, as entoações), mas igualmente pelos elementos não 
verbais da situação. Se perdermos de vista os elementos da situação, 
estaremos tampouco aptos a compreender a enunciação como se 
perdêssemos suas palavras mais importantes. O tema da enunciação é 
concreto, tão concreto como o instante histórico ao qual ela pertence. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p.133-134) 
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Os aspectos preponderantes em relação à enunciação procuram 

abranger todos os elementos que despertam a realidade dos fatos, trazendo a sua 

essência, a qual, ao mesmo tempo, relaciona-se com o contexto, o que fomenta o 

diálogo com o público, aproximando a realidade do enunciado. Pode-se notar que os 

elementos colocados em destaque através da enunciação proporcionam uma 

dimensão compreensiva, uma vez que ultrapassam os limites das próprias formas 

linguísticas, o que potencializa as relações entre os indivíduos e o grupo social, 

impulsionando naturalmente as relações dialógicas. 
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CAPÍTULO II – O MOVIMENTO CLUBE DA ESQUINA 

 

 

Considerado um movimento de grande influência musical, reconhecido 

por sua notoriedade, o Clube da Esquina procurou transmitir, por meio de seus 

compositores e músicos, uma forma de manifestação artística mediada por recursos 

inovadores. A sua participação no cenário artístico musical se tornou efetiva através 

das canções, dispostas em um momento histórico de alta relevância, pois pertencem 

a um cenário complexo para os brasileiros e para os habitantes dos países vizinhos 

da América Latina, os quais vivenciaram, principalmente, os ditames de regimes 

militares nas décadas de 60 e 70 do século XX. 

O período de opressão que se instalou nesse contexto instigou outras 

formas de expressão da população, tornando, assim, as manifestações artísticas um 

grande veículo para dialogar e, ao mesmo tempo, reivindicar, de maneira perspicaz, 

os anseios da população, visto que vigorava um regime de extrema censura. Estas 

questões são apontadas no seguinte comentário de Napolitano: 

 

Na luta contra a censura e a ditadura, concorreram muitos grupos e 
indivíduos. Nos anos 70, por exemplo, artistas populares – sobretudo aqueles 
ligados à música, como Chico Buarque de Holanda, Ivan Lins, Vitor Martins, 
Gonzaguinha, João Bosco, Aldir Blanc, Milton Nascimento, Elis Regina, entre 
outros –, aproveitando-se do próprio crescimento da indústria cultural no 
Brasil, tornaram-se porta-vozes dos valores democráticos e emancipadores, 
que se contrapunham à realidade política vigente. Mesmo sob censura, a 
música popular foi fundamental para disseminar na sociedade, sob forma 
poética e metafórica, o imaginário da liberdade [...] (NAPOLITANO, 1998, p. 
45). 

 

Em busca das bases sólidas da amizade, da liberdade e do resgate de 

valores, a proposta do Clube da Esquina abre a possibilidade da troca de ideias para 

a criação de novos caminhos, mediante a participação de vários compositores e 

músicos, os quais, através de suas canções, vivenciaram intensamente aquele 

período marcado da história, por meio da promoção de um movimento constante, 

envolvendo artistas e toda a população, o que alcançou uma dimensão mundial. De 

acordo com Canton: 
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Nos anos 70, o Clube ganhou reconhecimento nacional e internacional ao 
trazer, para o grande público, conteúdos estético-ideológicos que, por meio 
de novos processos de hibridação, combinavam música brasileira e 
estrangeira. É essencial observar que a obra do Clube tomava forma em um 
contexto de disputas em torno do tema da “nacionalidade”, tanto na arena 
cultural quanto na política (CANTON, 2010, p. 14). 

 

As novas propostas musicais que despontavam nesse período, em que 

os elementos musicais tomavam outras dimensões na forma de compor, vieram ao 

encontro dos anseios dos músicos e dos compositores do Clube. Foi um momento de 

grande evolução da música brasileira, no qual se destacam, principalmente, as 

canções, pois elas ultrapassam os limites poéticos, agregando novas formas, o que 

ampliou os parâmetros musicais, na missão de aperfeiçoar, com maior riqueza, o 

documento sonoro-escrito, ampliando, assim, o universo da música popular brasileira.  

 

 

2.1 OS “BASTIDORES” DO CLUBE DA ESQUINA 

 

 

Entre os anos de 1960 e 1970, um grupo de jovens músicos e 

compositores traçou o seu destino musical em um ponto de encontro, Belo Horizonte, 

local que passou a ser conhecido como Clube da Esquina, alterando, 

significativamente, os rumos da canção popular brasileira. Formado principalmente 

pelos músicos: Milton Nascimento, Márcio Borges, Lô Borges, Beto Guedes, Tavito, 

Wagner Tiso, Toninho Horta e Ronaldo Bastos, o grupo buscou trabalhar com ritmos 

novos e originais para a música popular brasileira (MPB).  

Através de suas letras e estruturas harmônicas complexas e 

sofisticadas, o grupo criou uma mistura de bossa nova, jazz e o som dos Beatles, 

destacando, simultaneamente, as suas raízes negras em contraponto com a cultura 

do interior mineiro, a partir da valorização dos aspectos principais dos valores das 

raças, os quais compõem a cultura brasileira, apontando, assim, para uma forma 

inovadora de concepção musical. 

Pode-se dizer que um dos principais fatores que emergiu da proposta de 

novas perspectivas musicais e, consequentemente, fomentou o encontro entre 

grandes músicos, foi a trajetória de Milton Nascimento, artista este que, através das 

grandes parcerias, edificou novos caminhos para as canções populares. Esta 
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caminhada iniciou-se da seguinte maneira, de acordo com Martins, 

 
Antes de chegar à capital mineira, Milton Nascimento e Wagner Tiso, 
percorreram o sul de minas, a dupla tinha um repertório variado que girava 
em torno do rock-balada, do samba e do bolero. Chegando em Belo 
Horizonte, em 1963, foram recebidos por Marilton e Márcio Borges, no 
Edifício Levy, que ligava a avenida Amazonas à rua Curitiba, cerca de dois 
quarteirões da Praça da Sete, no centro da cidade, onde Milton se torna 
cantor da noite, com um repertório vasto, logo ficou famoso (MARTINS, 2009, 
p. 26). 

 

No intuito de buscar novos conhecimentos, é notada, na trajetória de 

Milton Nascimento, logo em seus primeiros contatos com os músicos de Belo 

Horizonte, a linha imaginária que integrava novas maneiras de compor e de interpretar 

as canções, abrindo, assim, um movimento intenso, propiciado pelos contatos em um 

novo celeiro musical. 

A capital mineira se torna um cenário propício para o encontro dos 

músicos e dos compositores, pois se mostra aconchegante para Milton, uma vez que 

a própria arquitetura da cidade se demonstra favorável e inspiradora. A cidade, 

destacada por suas famosas esquinas, incentiva os encontros e a troca de ideais, 

instigando, principalmente, o encontro público, a amizade e a própria liberdade, um 

dos fatores essenciais almejados pelo clube. No comentário de Martins (2009), é 

notável a performance de todos os artistas que integravam o Clube da Esquina e 

daqueles que desejavam participar do mesmo, 

 

Quanto ao surgimento do Clube da Esquina, seus integrantes não hesitam 
em dizer que o fundamento, a mola propulsora da obra realizada pelos 
compositores, é realmente o sentido da amizade. Segundo eles, as esquinas 
de Belo Horizonte proporcionavam diversos encontros, entre as amizades, os 
sonhos de liberdade e as canções (MARTINS, 2009, p. 17). 
 

  Esse período foi marcado por grande repressão do regime militar, 

entretanto, as esquinas de Belo Horizonte representavam a liberdade. Um dos 

principais anseios dos músicos era o de traçar novos caminhos, refletindo em uma 

nova maneira de ver e viver tudo que estava acontecendo politicamente. O sentido da 

amizade, da união e do bem-estar tornava-se um objetivo comum do grupo, pois as 

canções do Clube da Esquina construíram outras percepções da cidade e do 

momento propriamente dito. Segundo os comentários de Martins, 
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Nesse período a cidade de Belo Horizonte, e seu entorno, pôde ser 
expressado pelos compositores como um lugar de encontro, da pluralidade  
de ideias e opiniões, do respeito à diferença, e acima de tudo da constituição 
de um viver comum, onde os compositores por muitas vezes se colocavam 
na condição de viajante ou do estrangeiro, buscando conhecer o outro, o 
estranho, traçando os significados originais da cidade, experiências que 
serão relatadas em suas canções, em busca de cidades envoltas pela 
imaginação de uma vida melhor (MARTINS, 2009, p. 21). 

 

Aquele momento, no país, foi marcado por uma história política intensa, 

com as suas devidas particularidades, com destaque para os interesses da classe 

dominante, oportunizando, assim, um grande diálogo entre os compositores através 

das letras e das músicas, o que apontava para a essência do contexto histórico vivido. 

Essa realidade permitiu a criação de vozes que se comunicavam com a vontade do 

“povo”, relacionando as questões entre as esferas privada e a pública, sobretudo, com 

referência a assuntos pertinentes à vida coletiva, traduzindo a realidade e refletindo 

em todas as maneiras de ver, viver e imaginar as coisas e, ao mesmo tempo, poder 

se expressar e criar novos conceitos, sempre respeitando as diferenças. 

O cenário musical pode ser considerado muito propício para o desenrolar 

das novas premissas, as quais não contemplavam somente as transformações 

ocorridas na cidade de Belo Horizonte, bem como todas as mudanças que aconteciam 

no país, somadas à própria evolução histórica, como também a realidade de encontro 

de artistas de várias localidades do país. Com efeito, juntavam-se experiências 

importantíssimas, como pode ser observado no comentário de Fernando Brant: 

 

Essa é uma cidade de música, como é de política e poesia. Há um som que 
vem da história colonial de Minas, que se junta ao cântico das festas 
religiosas, que se une aos cantos de trabalho e aos ruídos do mundo. Brotam 
aqui fontes cristalinas em forma de canção. Há uma nascente sonora 
contínua que desponta a cada interiorano que surge no horizonte, a cada 
jovem que nasce aqui, a cada um que adota a capital como morada. Palavra, 
melodia e voz se harmonizam e são rios que se alimentam, criações que 
convergem para alegrar e explicar a vida (BRANT, 2006, p. 14). 

 

Em relação às composições e à musicalidade alcançada, elas tornaram-

se uma novidade no cenário artístico musical, pois as interpretações ganhavam um 

colorido especial, sendo que as canções deixaram de utilizar apenas a melodia 

(canto), acompanhada dos acordes, e passaram a atribuir uma maneira verticalizada 

para os arranjos. Desta forma, eram utilizados elementos musicais que valorizavam 

as letras, ocorrendo sobreposições de vozes, ritmos e instrumentos. Exploravam-se 

timbres característicos do hibridismo musical, herdado das raízes brasileiras, os quais 
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agregavam, às canções, os elementos característicos da música brasileira, com 

ênfase para a diversidade do país, com a finalidade de valorizar as origens da nação, 

ao mesmo tempo em que exaltavam a cultura do país. É notada, por meio dessa nova 

estrutura musical, uma sintonia perfeita entre música e letra, o que valorizava os mais 

suntuosos detalhes propiciados através da interação dos elementos das canções. 

De acordo com essa nova maneira de compor e de interpretar, alguns 

aspectos para gravação musical após a década de 60 propõem outros caminhos.  

“Toma forma definitiva no próprio fonograma, que é edificado em seu aspecto vertical 

a partir de gravações multicanais, e tem, em cada etapa de sua criação, um ou mais 

diferentes agentes de um coletivo de criadores (os compositores)” (MOLINA, 2014, p. 

40-41), o que revolucionou a indústria fonográfica. Esses aspectos foram apropriados 

pelo Clube da Esquina, o que possibilitou a junção de gêneros musicais em uma 

mesma composição e a flexibilidade para a valorização da diversidade de timbres e 

de ritmos, ao mesmo instante, valorizava-se a naturalidade dos elementos que 

envolvem texto e música, na busca da essência da composição. Refletindo sobre a 

busca desses sons e timbres, Vilela faz o seguinte comentário: 

 

Outro recurso era a troca de instrumentos entre os músicos do grupo: os 
integrantes envolvidos na gravação não tocam “apenas o instrumento de sua 
especialidade”, mas também outros que não dominam tanto, criando um som 
diverso e um resultado particular. “Isso faz com que a sonoridade seja 
diferenciada por um aspecto sonoro que hoje é chamado de etnomúsica.” 
Pode-se observar, portanto, que o Clube traz novos conceitos de 
acompanhamento, a partir do uso da harmonia e ritmos com “contornos e 
corpos inusitados” (VILELA, 2010, p. 23). 
 

Essa nova maneira de se expressar musicalmente vinha ao encontro dos 

propósitos do grupo, cuja principal característica era a busca pela liberdade, tanto na 

maneira de compor e na forma de estruturar os arranjos, como no intuito de buscar 

novos caminhos e novas experiências, pois os integrantes estavam dispostos a 

agregar novos músicos e compositores, reproduzir a naturalidade das interpretações, 

promover uma aproximação ao público, trazendo, assim, uma sensação de 

pertencimento à realidade das canções. As questões rítmicas traduziam a própria 

valorização da mistura de raças, ressaltando timbres de instrumentos e de vozes, os 

quais caracterizavam, em sua essência, a riqueza sonora brasileira. 

Milton Nascimento, em 1967, lançou o disco Travessia, impulsionado 

pela classificação da música Travessia em segundo lugar no II Festival Internacional 
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da Canção, oportunamente, reuniu as suas primeiras composições em parceria com 

Márcio Borges, Fernando Brant e Ronaldo Bastos, acompanhados de outros 

compositores e instrumentistas, como Wagner Tiso, Toninho Horta, Nelson Ângelo, 

Lô Borges, Beto Guedes, Novelli, Robertinho Silva, Nivaldo Ornelas, Tavinho Moura, 

Murilo Antunes, Flávio Venturini, dentre outros. Esse grupo de artistas, juntando 

compositores e músicos, passou a ser conhecido como Clube da Esquina, e passou 

a traçar a sua trajetória, apostando no trabalho coletivo. 

Um aspecto a ser esclarecido é a relação de Milton Nascimento com o 

Clube da Esquina: na maioria dos depoimentos proferidos a respeito do Clube, a sua 

figura é posta como “agregadora”, o que não menospreza, em hipótese alguma, a 

participação ampla de compositores e músicos durante a trajetória do Clube. 

Após o amadurecimento desse encontro, foi lançado, em 1972, o álbum 

duplo Clube da Esquina, concebido como uma obra coletiva de vinte e uma canções. 

Contando com a participação de vários músicos que interpretaram canções de 

compositores diversos e reunidos por Milton Nascimento, o grupo criou, assim, uma 

nova sonoridade, sendo considerado, pela crítica, um marco divisor na produção 

fonográfica do século XX. 

O lançamento do disco Clube da Esquina causou várias discussões na 

própria gravadora da Odeon, pois a sua nova roupagem divergia das formas 

publicitárias em vigor, pois não continha o nome nem a foto dos intérpretes que 

assinaram o LP, o que dificultava a comercialização do produto. Esta perspectiva 

diferente em relação à mídia foi alvo de várias críticas, principalmente a Milton 

Nascimento. Sobre isso, Ronaldo Bastos faz o seguinte comentário: 

 

O Clube da Esquina nunca foi perdoado por não ter feito média com a “mídia”. 
Coleciono dezenas de recortes de jornais que desancavam o Bituca quando 
ele deixou de ser o bom moço de “Travessia” para cair na vida e revolucionar, 
junto com seus amigos do Tropicalismo, o ranço da MPB da época e da 
produção fonográfica no Brasil (MARTINS, 2009, p. 49). 
 

Outros aspectos também causaram impacto do público, como as 

novidades no formato das gravações, divergindo o tempo de duração das faixas 

musicais dos padrões tradicionais, e o destaque para os músicos que alternavam 

instrumentos na gravação, expressando uma valorização do trabalho coletivo. De 

acordo com essas premissas, diz Wagner Tiso:  
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Os arranjos de base eram feitos em conjunto, isso que era uma maravilha! 
Você via que aqueles discos tinham calor. Além do som ser analógico, um 
som gostoso de ouvir, não tem aquela mixagem agudinha de hoje, tem aquele 
calor humano de todo mundo estar junto fazendo música, porque estão 
fazendo música dentro do estúdio (...) No Clube da Esquina parecia um clube 
mesmo, funcionando. Todo mundo trabalhava junto, cada um chegava com 
suas ideias prontas, os compositores e os músicos participavam, davam 
ideias, todo mudo tocando junto, fazendo a coisa junta. Isso é que tem esse 
calor daquela fase (MARTINS, 2009, p.38).1 

 

Mantendo uma certa correspondência entre as músicas e os discos 

produzidos, podemos observar o desenvolvimento do trabalho musical e dos traços 

que ligam as composições, buscando uma trajetória de sintonia em todos os aspectos 

composicionais. 

Um fator de grande destaque, na década de 1970, era a relação de 

abertura entre os compositores do Clube da Esquina. Eles buscavam um intercâmbio 

musical entre o Brasil e os países de língua espanhola, além de um contato com as 

novas tendências culturais, como a música, o cinema, o teatro ou a literatura. Abrindo 

fronteiras, os compositores do Clube da Esquina ampliaram os seus horizontes em 

outra percepção do tempo e em outras maneiras de conhecer o mundo, tornando 

presente a pluralidade de experiências e de variedades de sons em suas 

composições. 

A trajetória das canções publicadas pode ser descrita através do álbum 

duplo Clube da Esquina, lançado em 1972, e pelos álbuns de Milton Nascimento: 

Milagre dos Peixes (1973); Minas (1975); Gerais (1976); e o lançamento de Clube da 

Esquina II, em 1978. Este circuito de composições acompanhou diretamente os 

principais aspectos históricos vivenciados na época, procurando, através da arte, uma 

maneira de se fazer presente e, ao mesmo tempo, expressar-se.  

Através desse percurso, os compositores dialogavam com o passado e 

com o presente, buscando projeções para o futuro, uma vez que os aspectos sociais 

e políticos apontavam para a necessidade da gênese de novos caminhos. O aspecto 

da amizade é ressaltado, pois, através das canções, o grupo constitui uma alternativa 

frente à ruptura da sociabilidade urbana, à despolitização e ao esvaziamento da esfera 

pública. 

O Clube da Esquina buscou conciliar a cidade e o seu passado, as 

pessoas que vivem lá ou já viveram e a sua história, conciliando o tradicional e o 

                                            
1 Depoimento de Wagner Tiso. 
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moderno por meio da observação das relações políticas e dos movimentos dos 

cidadãos. Todas essas características são ampliadas a todas as perspectivas do 

Brasil, visto como uma nação que vivencia grandes transformações nos mais variados 

aspectos, buscando, assim, exaltar, principalmente, a necessidade de “liberdade”. 

O álbum duplo intitulado Clube da Esquina II, lançado em 1978, com 

vinte e três canções, possui uma ligação importante com o primeiro álbum, os quais 

se comunicam com os álbuns lançados mais adiante. Essa relação entre as canções 

produz uma característica particular do clube, pois ele conduz, com propriedade, a 

evolução dos tempos a partir de uma trajetória que representa o “movimento” de 

liberdade. 

 

 

2.2 O “PALCO” HISTÓRICO 

 

 

A ditadura militar durou seus vinte e um anos, vivenciados de 1961 a 

1980. Ele traduziu um período de grande repressão, censura e opressão, em que o 

Brasil e alguns países da América Latina sofreram, diretamente, as consequências 

proporcionadas pelo regime implantado. 

A condição de liberdade foi destituída, pois ocorreu a desapropriação do 

espaço público, o qual deveria ser de direito de todos, o que pode ser observado no 

comentário de Napolitano (1998, p. 3): “Na minha opinião, a grande confusão que se 

faz no Brasil entre espaço privado e espaço público é uma constante ameaça às 

frágeis e incompletas conquistas democráticas”. Nota-se, assim, um problema sério 

de nossa sociedade: a ausência de noção acerca do espaço público, das simpatias, 

das amizades e dos preconceitos que envolvem os indivíduos, a sociedade e o 

governo, fragilizando os direitos em comum e minando os aspectos democráticos. 

A trajetória política do regime militar teve, como iniciativa, o domínio do 

poder, infringindo qualquer atitude da população, principalmente após a promulgação 

dos Atos Institucionais. Durante o período militar, foram promulgados cinco atos que 

mudaram a conduta da população, perfazendo a seguinte trajetória: Ato Institucional 

nº 1, em 9 de abril de 1964; Ato Institucional nº 2, em 27 de outubro de 1965; Ato 

Institucional Nº 3, em 5 de fevereiro de 1966; Ato Institucional 4, em 7 de dezembro 

de 1966; e Ato Institucional Nº 5, em 13 de dezembro de 1968.  
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O AI-5 foi considerado o mais duro golpe à democracia porque deu 

poderes quase que absolutos aos dirigentes militares. Dentre as suas principais 

determinações, concedia ao Presidente da República poderes absolutos, ou seja, a 

proibição de manifestações públicas de caráter político; a suspensão do direito de 

habeas corpus; e a imposição da censura prévia para jornais, revistas, livros, peças 

de teatro e letras de música.  

Vivendo um momento exaustivo de censura, todos os que protestavam 

contra o governo eram considerados “subversivos”. A massa trabalhadora sofria um 

grande problema de desemprego e de perseguições aos líderes sindicais, o que 

resultou em repressão extrema. 

De acordo com Napolitano: 

 

[...] A partir de 1966, quando políticos e setores liberais que haviam apoiado 
o golpe começaram a perceber que não tinham espaço no novo regime, e 
como se tornava cada vez mais clara a política de arrocho (contenção) 
salarial sobre os trabalhadores, os estudantes se tornaram o foco principal da 
oposição da sociedade civil ao regime militar (NAPOLITANO, 1998, p. 19-20). 
 

É possível observar que, diante da repressão dos trabalhadores e de 

seus líderes sindicais, foi despertada a conscientização dos estudantes, os quais 

passam a representar a população, propagando a militância, com destaque para: “O 

Estado, em vez de ser o administrador dos conflitos sociais, dentro dos princípios da 

democracia passou a ser repressor dos grupos sociais insatisfeitos com a política 

vigente” (NAPOLITANO, 1998, p. 22). 

A representação dos estudantes tomou proporções, fomentando, desta 

forma, mais um elo da sociedade que buscava o direito à liberdade através de uma 

marcha pela democracia. 

Conforme Napolitano, 

 

No dia 22 de setembro de 1966, o movimento estudantil convocou o Dia 
Nacional de Luta contra a Ditadura, ocasionando vários conflitos com a polícia 
nas principais cidades do país. Daí até o final de 1968, o movimento estudantil 
se tornaria o grande ator político da oposição, atuando como protagonista em 
vários protestos de rua. Além de fornecer o maior número de voluntários para 
os movimentos guerrilheiros que então se organizavam para combater o 
regime (NAPOLITANO, 1998, p. 24). 
 

Além do papel importante que foi endereçado aos estudantes, foram 

necessárias outras maneiras de dialogar com a situação: manifestar-se e interagir 
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publicamente. De acordo com essa nova realidade, um grande destaque foi dado aos 

artistas, os quais procuravam driblar toda a repressão, propagando os ideais que 

tinham em comum com a sociedade. Nas palavras de Napolitano: 

 

Ao mesmo tempo que redimensionavam, através das suas obras, os valores 
políticos e ideológicos herdados do período pré-golpe, os artistas engajados 
serviam como porta-vozes de importantes parcelas da sociedade civil. 
Paralelamente, a circulação de obras mais críticas e comprometidas expressava 
um conjunto de insatisfações e relação à ordem vigente, forjando uma 
contundente cultura de oposição que sobreviveria, até mesmo, ao furor da censura 
(NAPOLITANO, 1998, p. 26). 

 

Na década de 70, despontava uma grande propaganda do progresso do 

Brasil, forjada pelo governo através da mídia, caracterizando a fase ufanista do 

regime. Um dos principais recursos usados na época pelo governo brasileiro estava 

atrelado à vitória da seleção brasileira de futebol na copa de 1970. Os investimentos 

foram altos para a conquista do tricampeonato, o que construiu, no imaginário do povo 

brasileiro, um cenário de prosperidade, crescimento econômico e de bons exemplos 

para todos.  

O governo buscava induzir à sensação de progresso e de um rumo certo 

para a nação. Despontava, então, a ideia do “milagre econômico”, a qual procurava 

aquecer a economia, promovida, principalmente, pela chegada do televisor colorido 

ao país, uma novidade na época, alavancando, através desse recurso midiático, a 

busca constante de sensibilizar e ludibriar a população. No dizer de Napolitano, 

 

[...] o Brasil entrava na era do “milagre econômico”, cuja fórmula era: 
expansão do crédito para o consumo, facilitado pelos juros baixos no 
mercado financeiro internacional, e controle dos preços básicos e, sobretudo, 
dos salários (a maioria dos operários sofreu enormes perdas salariais a partir 
de 1967) (NAPOLITANO, 1998, p. 27). 

 

A questão do “milagre econômico” trouxe divergências de opiniões, pois, 

se por um lado, resolveu alguns problemas, por outro, não solucionou as questões 

econômicas e sociais da maioria da população. Como descrito por Del Priore e 

Venancio, 

 

O milagre econômico também amplia, em relação aos padrões da economia 
brasileira da época, o mercado de produtos industriais de custo elevado, 
como os automóveis. Tal decisão gera um quadro perverso, no qual a 
concentração de renda torna-se necessária para garantir o funcionamento do 
sistema econômico” (DEL PRIORE; VENANCIO, 2010, p. 284).  
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As verdadeiras melhorias nas condições de vida concentravam-se na 

parcela socioeconômica mais alta. No período, houve um enorme endividamento externo, 

pois era necessário captar recursos estrangeiros com juros elevados, provocando 

consequentemente o endividamento interno, traduzido em mais arrocho salarial. A 

situação era concomitante com o cenário mundial, pois estava vivenciando uma crise 

mundial, impulsionada pela alta de juros ocorrida devido à crise do petróleo de 1973.  

Outro destaque deve ser dado aos movimentos sociais que ocorriam na 

época, como o “clube de mães”, iniciado na zona sul de São Paulo: “[...] Já na primeira 

reunião, em janeiro de 1972, cerca de 46 donas de casa compareceram, dividindo leituras 

de textos cristãos e discussão sobre problemas cotidianos (como custo de 

vida)”(NAPOLITANO, 1998, p. 49). Em 1973, esse clube produziu um documento 

intitulado “A situação da classe trabalhadora”. Em 1975, despontou como um movimento 

organizado, reunindo: “setenta clubes e outros movimentos sociais” (NAPOLITANO, 

1998, p. 50). Uma das principais conscientizações referenciadas por esses movimentos 

consistia na percepção de que não se deveria trocar os direitos por votos, ou seja, exigia-

se que este direito fosse respeitado, direcionando, desta maneira, a uma outra conduta 

da população. 

Após vários anos conturbados, emergiu, através do surgimento de vários 

grupos sociais, a reconquista do espaço público pelo povo, especialmente em ocasião 

das manifestações artísticas, que apontaram como a maior forma de expressão. Aos 

poucos, observa-se o movimento de levante da população, a qual trabalhava a sua 

autoestima e se reerguia pelo posicionamento ativo de seus direitos, buscando caminhos 

para “liberdades democráticas”. 

Após um período de grande turbulência, “entre 1978 e 1979, o processo de 

abertura política é consolidado. Ao longo desses anos, revoga-se o AI-5, suspende-se a 

censura, assim como é decretada a anistia aos presos políticos” (DEL PRIORE; 

VENANCIO, 2010, p. 286). Esta nova realidade conduz todo o país a novas perspectivas 

rumo ao movimento de redemocratização, com destaque singular para os trabalhadores, 

principais atores da oposição ao regime militar, e que, por isso, passaram a ocupar um 

papel enfático no cenário político do país. 

Em meados dos anos 80, sob claros indícios de mudanças, em plena crise 

do regime militar, surge uma transição democrática, a qual proporciona outra fase à 

história do Brasil. Porém, “os anos de chumbo” deixaram, fortemente, incertezas no 

futuro, escuridão e ausências de tantas pessoas. 
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2.3  A MÚSICA E AS SUAS ENTRELINHAS 

 

 

Quando nos deparamos com as realidades musicais, entramos em um 

vasto campo do saber, necessitando delimitar território, na busca incessante dos mais 

profundos significados. De acordo com Wisnik: 

 

A música, sendo uma ordem que se constrói de sons, em perpétua aparição 
e desaparição, escapa à esfera tangível e se presta à identificação com uma 
outra ordem do real: isso faz com que se tenha atribuído a ela, nas mais 
diferentes culturas, as próprias propriedades do espírito. O som tem um poder 
mediador, hermético: é o elo comunicante do mundo material com o mundo 
espiritual e invisível. O seu valor de uso mágico reside exatamente nisto: os 
sons organizados nos informam sobre a estrutura oculta da matéria no que 
ela tem de animado (WISNIK, 2006, p. 28). 

 

As manifestações artísticas sempre estiveram presentes na história da 

humanidade, fortalecendo, através de suas características, os traços que 

identificavam as origens dos povos, a sua maneira de viver, a sua cultura, os seus 

cultos religiosos, as suas crenças, enfim, as particularidades notadas nas sociedades 

e nos grupos afins. 

A música, destacada como gênero canção, objeto de análise neste 

contexto, engloba uma gama de características que se reflete nas expressões da 

linguagem. Em suas diversas possibilidades de gêneros musicais, distintos entre os 

períodos da história da música, são identificados elementos de suma importância para 

as interpretações das letras e o seu contexto. Segundo Wisnik, 

 

Em outros termos, sempre que a história do mundo fosse bem contada, ela 
revelaria a natureza essencialmente musical deste. A música aparece aí 
como o modo da presença do ser, que tem sua sede privilegiada na voz, 
geradora, no limite, de uma proferição analógica do símbolo, ligada ao centro, 
ao mito/rito e à encantação como modo de articulação entre a palavra e a 
música (WISNIK, 2006, p. 37). 
 

Dentre esses elementos, ou signos que são dispostos nas canções, é 

importante destacar as questões referentes à harmonia, às melodias, às frases, 

aos ritmos, aos contrapontos e às dinâmicas, para que os seus significados 

possam ser agregados às letras, o que, consequentemente, amplia os aspectos 

de análise. 

É possível identificar as particularidades e as suas intenções de 
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acordo com as características dos períodos musicais analisados. Do ponto de vista 

de Martins, 

 

Durante todo o século XX, o cancionista brasileiro – compositores, cantores 
e arranjadores – utilizou todas as suas habilidades para cativar a atenção de 
seus ouvintes. [...] Através de sua “gestualidade oral”, o compositor atua 
como uma espécie de malabarista, na tentativa de manobrar, 
simultaneamente, articulações linguísticas e continuidades melódicas, 
traduzidas em forma de canção popular. Dessa maneira, a palavra cantada – 
se distancia da palavra falada assim como da palavra escrita (MARTINS, 
2009, p. 13). 
 

Somando os aspectos que envolvem as canções, é possível observar 

que a própria maneira de expressar, o timbre usado, ou mesmo o entoar rítmico e da 

melodia, traduzem elementos importantes que enriquecem a linguagem e as suas 

possíveis interpretações. Conforme Tatit, 

 

Tudo fica mais claro e mais completo ao se verificar a interdependência entre a 
melodia e a letra da canção. Se a reiteração e as tensões de altura servem para 
estruturar a progressão melódica, esses mesmos recursos podem ser 
transferidos ao conteúdo, de modo a construir uma significação compatível 
(TATIT, 2003, p. 9). 

 

Em relação ao gênero canção, a linguagem musical conduz as relações 

entre as estruturas musicais e a própria letra, agregando, assim, uma maneira de 

trazer lucidez ao enunciado. A relação da melodia, que está diretamente ligada ao 

canto, integra com a harmonia, que tem o papel de acompanhamento através dos 

acordes, uma progressão harmônica ou com cadência, que, por sua vez, está disposta 

em compassos (períodos musicais), o que desencadeia o ritmo. Esses elementos 

dispostos pela música interagem com as notas musicais e com o timbre entre vozes 

e instrumentos (qualidade do som), tudo envolto em dinâmicas (sons fortes, fracos, 

crescentes ou decrescentes), desencadeando as frases musicais (períodos), as quais 

interagem com a letra e manifestam os seus significados, traduzindo, desta forma, 

uma somatória de sentidos. 

  Um fator preponderante, ressaltado por Oliveira (2002, p. 31), é “que a 

principal característica da canção encontra-se na fusão da letra e da melodia, 

nenhuma das duas exercendo função subalterna”. É notório salientar que devem ser 

levados em conta para análise o arranjo, a instrumentação, a harmonização e a 

performance, elementos que vão ao encontro da mensagem, o que desenha a obra 

como um todo. 
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  De acordo com a evolução tecnológica, a maneira de compor músicas 

ganhou novas vertentes, o que passou a acontecer também no gênero canção, 

principalmente, no período pós década de 60, revolucionando a indústria fonográfica. 

Um dos principais atributos que se destacaram foram as novas condições de 

gravações (multicanais, em pistas) e, consequentemente, o olhar verticalizado para 

os arranjos. Esse novo olhar transformou a maneira de compor, abrindo novas 

possibilidades e experiências, o que impulsionou tanto a diversidade de elementos em 

uma mesma canção (composição), como os aspectos que dialogam com um 

repertório disposto dentro de um mesmo álbum musical (LP). Tudo isso também 

passou a ser fomentado através do diálogo entre as músicas lançadas. Essa 

possibilidade de comunicação entre as canções de um mesmo álbum se estendeu, 

inclusive, em alguns casos, pelo diálogo de canções lançadas em álbuns seguintes, 

traduzindo elementos que envolviam todo um contexto de criação, o que despertava 

enunciados e as suas possibilidades de enunciações.  

  Essa nova vertente musical trouxe uma nova realidade para os 

elementos musicais, impulsionando os dizeres das canções. Segundo os comentários 

de Molina, 

 

[...] em um mesmo álbum e até mesmo em um mesmo fonograma há mais de 
uma exploração, dessa relação da voz com o todo das sonoridades 
propostas, em que podem se ajustar diferentes encaixes do que chamamos 
de relação figura/fundo. Isso pode depender tanto da quantidade de fatos 
sonoros, dos componentes em uma unidade sonora, dos acontecimentos 
musicais no arranjo, quanto dos infinitos usos e recursos que a própria voz é 
capaz de envolver, assim como da utilização de maior ou menor intensidade, 
reverberação e outros processamentos na mixagem específica dessa voz na 
finalização do fonograma (MOLINA, 2014, p.114). 

 

Nas canções do Clube da Esquina, é possível observar elementos 

comuns em suas canções, mas que são organizados de uma maneira própria: torna-

se clara a abertura de conceitos entre os integrantes, ao mesmo tempo em que trazem 

a riqueza musical que envolve o grupo. São notados elementos da música erudita e 

sacra, do jazz, da cultura indígena e africana, assim como as raízes de Minas e de 

todo o Brasil. 

A respeito de Milton Nascimento, Vilela faz o seguinte comentário: 
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Milton trazia em sua música elementos pouco usuais à então consagrada 
MPB, quais sejam, sua maneira singular de harmonizar utilizando o 
polimodalismo fundido aos traços tonais e a impermanente regularidade 
rítmica de sua música, toda permeada por compassos híbridos (pulsos 
diferentes dentro de uma mesma música) e por compassos atípicos na MPB 
(VILELA, 2010, p. 20). 
 

Neste contexto, algo inusitado passou a ocorrer: a maneira convencional 

de entoar as canções não pertence a esse grupo de compositores e músicos, o que 

começa a ser notado em todo o cenário artístico musical, tomando dimensões que 

alcançam, inclusive, outros países. A maneira natural de harmonizar e interpretar feita 

por Milton surpreende o público e os próprios músicos, como comenta Vilela (2010, p. 

21): “essa ruptura de paisagem sonora marcou o início de uma carreira singular que 

o pessoal do Clube da Esquina traçou na busca de uma sonoridade própria e de um 

novo tratamento a canção”, projetando a liberdade musical e desenvolvendo a junção 

de ideias. 

Segundo Vilela (2010), um aspecto inovador para a época está 

relacionado aos instrumentos de percussão que, até então, tinham um papel de 

acompanhamento musical e, nesse momento, passaram a ter outro enfoque nas 

músicas do Clube da Esquina. Com efeito, tem-se a autenticidade do grupo, que 

equilibra o volume nas gravações ao violão e à voz.  Outro aspecto importante está 

relacionado à mudança dos compassos musicais, pois, de maneira geral, a música 

brasileira foi constituída em pulsos regulares binários, ternários e quaternários, o que 

foi inovado nos álbuns do Clube da Esquina, que criou músicas em compasso quinário 

(cinco tempos), setenário (sete tempos) e com vários compassos híbridos (de pulsos 

diferentes). 

Outra referência nas canções pode ser notada através da entrada da 

voz. Em alguns momentos, soa como um verdadeiro instrumento, explorando também 

o falsete (voz aguda, geralmente uma oitava acima), não por necessidade do registro 

musical (extensão entre notas graves e agudas), mas, sim, como uma nova alternativa 

tímbristica. 

Os recursos lançados pelo Clube da Esquina são realçados através do 

comentário de Vilela: 
 

A canção, em nenhum momento da história da música popular brasileira, teve tão 
imperativamente o arranjo como definidor de seu caráter. Acreditamos que esses 
elementos apontados servem para certificar o Clube da Esquina não só como um 
movimento musical, mas também como um dos mais criativos e musicais 
movimentos surgidos na música popular brasileira (VILELA, 2010, p. 27).  
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As particularidades notadas através do gênero canção “funcionam como 

um verdadeiro equilibrador ecológico (as canções são a reserva de oxigenação da 

música e do mundo simbólico)” (WISNIK, 2006, p. 55), unindo os elementos musicais 

à letra, com o intuito de agregar novas possibilidades de interpretações à arte musical. 

Em particular, a forma adquirida para as expressões das canções do Clube da Esquina 

possui várias inovações refletidas nas estruturas musicais, dando, ao mesmo tempo, 

aspectos de liberdade, equilíbrio e autonomia, porém, reforçando a ideia de conjunto, 

o que é capaz de emancipar os valores próprios de cada canção. 

 

 

 

  



52 

 

 

CAPÍTULO III – ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

O corpus é constituído de seis canções do Clube da Esquina, de 1972 a 

1978, a partir da observação de uma linha de pensamentos delineada por um contexto 

histórico muito representativo, tanto para o Brasil como para os países da América Latina. 

O corpus constituiu-se das letras das seguintes canções: San Vicente, composição de 

Milton Nascimento e Fernando Brant (Álbum Clube da Esquina I, 1972); Nada será como 

antes, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos (Álbum Clube da Esquina I, 1972); Milagre 

dos peixes, de Milton Nascimento e Fernando Brant (Álbum Milagre dos peixes, 1973); 

Fé cega, faca amolada, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos (Álbum Minas, 1975); O 

que será (À flor da pele), de Chico Buarque de Holanda (Álbum Geraes, 1976); e Credo, 

de Fernando Brant (Álbum Clube da Esquina II, 1978). 

As canções foram selecionadas em um percurso, com vistas à identificação 

dos aspectos dialógicos da teoria bakhtiniana envolvendo, principalmente, as análises 

alicerçadas nas relações de gênero discursivo, ideologia, enunciado e cronotopo.  

A seguir, seguem as análises das canções que primam pela evidenciação 

das relações dialógicas pertinentes ao período analisado, por meio da relação entre o 

percurso histórico e a representatividade de cada canção, destacando, assim, as suas 

formas de expressão com o público brasileiro e, consequentemente, com os países da 

América Latina. 

As canções, em suas concepções, podem estabelecer, naturalmente ou 

através de uma condução direcionada, uma comunicação ou um diálogo, que poderá 

ocorrer internamente na canção, em seus enunciados, ou em diálogo com canções do 

mesmo álbum (LP), ou até mesmo ampliando o diálogo entre as canções de outros 

álbuns. Podem ser notados esses atributos nos comentários de Molina:  

 

[...] tal código apriorístico (circunstancial) se forma no conjunto das faixas 
previamente ouvidas até então, na escuta de um álbum e também – num viés 
mais abrangente –, no conjunto de álbuns ouvidos até então por determinada 
pessoa, ou ainda, no conjunto de álbuns lançados em determinado período. 
O impacto da informação e a familiaridade da redundância acontecem 
necessariamente na interação dialógica entre tais enunciados, nas faixas 
conseguintes ou nos álbuns lançados como “respostas” às faixas e álbuns 
que os antecederam (MOLINA, 2014, p.126). 
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A relação atribuída às canções analisadas a seguir prima pelos álbuns 

lançados na década de 70, buscando uma interação dialógica entre os enunciados 

e as suas enunciações, o que permite, assim, perguntas, respostas e novas 

indagações, as quais, em suas constantes interações, solidificam as propostas do 

gênero e os seus propósitos ideológicos na condução natural das relações 

dialógicas.  

 

 

3.1 ANÁLISE DA MÚSICA SAN VICENTE 

 

 

A música San Vicente, composta por Milton Nascimento e Fernando 

Brant, foi lançada no álbum duplo Clube da Esquina I, no ano de 1972, um dos 

anos mais duros de repressão no período da ditadura militar, na busca de aludir a 

um determinado lugar, o enunciado instiga reflexões sobre um período em que, 

principalmente, a juventude brasileira e os integrantes do Clube da Esquina viviam 

um momento incerto. 

Em relação ao contexto histórico, o início da década de 70 estava 

marcado pelos movimentos civis de ditadura militar e os movimentos 

revolucionários contra o regime político imposto, o que se traduzia em conflitos de 

ideias, manifestações, revoluções, sequestros, torturas e exílios. Ao fundo, criou-

se a imagem de modernização do país e do suposto “milagre econômico”. Dentro 

desta realidade, Brasil, Argentina, Uruguai e Chile estavam vivenciando algo em 

comum: a instabilidade do regime governamental.  

A letra partiu da alusão a uma cidade chamada San Vicente, na qual 

os seus moradores sofriam um golpe militar. O intuito da canção é fazer uma 

síntese do sentimento vivido pelos povos da América Latina, o que poderia remeter, 

por meio do imaginário, a qualquer cidade ou país, pois todos estavam passando 

pelos mesmos momentos políticos na época. Na intenção de intensificar os 

enunciados, é notada, através do gênero canção, por meio dos novos parâmetros 

de gravação em estúdio surgidos na época, uma elaboração maior dos contornos 

para que pudessem propiciar uma enunciação mais rica de elementos sonoros e 

de seus recursos, no intuito de diversificar o leque de suas interpretações.  
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   Ao analisar San Vicente, foi despertada, primeiramente, a atenção do 

significado do nome próprio Vicente, originado a partir do nome em latim Vicentius, 

derivado de vincente, particípio do verbo vincere, que significa “vencer”. Assim, 

atribuem-se os seguintes significados: “o que está vencendo”, “o que vence”, 

“aquele que conquista”, “vencedor, conquistador” (DICIONÁRIO, 2018). 

 

Coração americano 
Acordei de um sonho estranho 
Um gosto, vidro e corte 
Um sabor de chocolate 
No corpo e na cidade 
Um sabor de vida e morte 
Coração americano 
Um sabor de vidro e corte   
 
(Sequência harmônica instrumental) 
 
A espera na fila imensa 
E o corpo negro se esqueceu 
Estava em San Vicente                      
A cidade e suas luzes 
Estava em San Vicente 
As mulheres e os homens 
Coração americano 
Um sabor de vidro e corte 
 
(Sequência harmônica instrumental) 
 
As horas não se contavam 
E o que era negro anoiteceu 
Enquanto se esperava 
Eu estava em San Vicente 
Enquanto acontecia 
Eu estava em San Vicente 
Coração americano 
Um sabor de vidro e corte 
 
Lararararairai...(vocalizações) 
 
 

(NASCIMENTO; BRANT, 1972) 
 

A música se inicia com a frase “Coração americano”, interpretada por 

Milton Nascimento, acompanhada, em seu início, apenas pelos acordes do violão, 

instrumento de origem espanhola, assim, abre-se uma possibilidade de diálogo 
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entre os países vizinhos também pertencentes à América Latina, com o intuito de 

transmitir uma ideia de unidade por meio de uma busca pelos valores em comum. 

Nota-se, nos primeiros compassos, que o enunciado está em sintonia 

com as propriedades do gênero, pois atribui, em uma só frase, vários aspectos 

aguçados por meio da enunciação, envolvendo as características em comum dos 

grupos sociais pertencentes ao seu tempo e espaço, traduzidos pela sutileza dos 

elementos envolvidos, o que instiga, desde o início, um profundo diálogo com a 

canção. 

Logo na segunda frase, “Acordei de um sonho estranho”, este verso 

retrata o desejo dos latino-americanos de não estar vivendo aquela realidade 

marcada por repressões em contraposição com a ilusão de estar seguindo um rumo 

certo, ideia pregada pela ideologia do milagre econômico por parte do governo 

militar.  

Na sequência, a letra busca ilustrar o contexto daquela época: “Um 

gosto, vidro e corte”, “Um sabor de chocolate”, “No corpo e na cidade, Um sabor 

de vida e morte”. Os trechos acima apontam para uma reflexão da realidade, ou 

seja, por trás da suposta transparência do governo, escondia-se uma grande 

retaliação e certa contradição: transparência/corte; individual/coletivo; vida/morte; 

o que coloca em evidência diante do contexto político, as relações dialógicas; a 

refração da realidade política por meio da arte, da música, e suas expressões.  

Na segunda estrofe, ocorre uma mudança rítmica do violão, através 

do “rasgueado”, acompanhado por palmas assimétricas, no contratempo, 

características da música espanhola, conduzindo a uma enunciação que instiga o 

resgate das origens, da força, e a transmissão de uma sensação dançante, 

fortalecendo a união entre os povos latinos. 

A estrofe se inicia com os versos: “A espera na fila imensa”, “E o corpo 

negro se esqueceu”. Eles traduzem a conotação de algo em comum que todos 

buscavam e que fora esquecido com tamanho descaso, em outras palavras, a 

identidade de cada povo ou da nação. Todos os que não eram a favor da ditadura 

eram perseguidos, exilados e tidos como rebeldes. Em uma nova alusão, ou uma 

forma de refração, que a música consegue refletir pelo seu ponto de vista o 

momento histórico; que pode ser aplicada a qualquer realidade dos países 

circunvizinhos da América Latina, a estrofe ressalta: “Estava em San Vicente”, “A 

cidade e suas luzes”, “As mulheres e os homens”. O sentido impresso é o de 
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prosseguir, de estar vivo e presente em um contexto em comum, em que famílias, 

homens e mulheres de todas as faixas etárias estavam participando de um mesmo 

contexto histórico, vencendo as adversidades.  

Antes de iniciar o ritornelo da música, notam-se vocalizações, como 

“Unhnnhnh...”, característica marcante das canções do Clube da Esquina, usada 

como forma maior de expressão. Assim, são percebidas relações dialógicas na 

representação por meio das frases musicais, dos arranjos, do timbre; uma maneira 

de traduzir o que não pode ser dito verbalmente revelado na canção, ou seja, a 

lamentação pela dor e pelo sofrimento de todos, mas que, na realidade, remete a 

todo o sentimento que não era permitido expressar. 

Na terceira e última estrofe, o arranjo proporciona a junção dos 

elementos que caracterizam a união e o diálogo entre estilos musicais, os quais 

estão diretamente ligados aos povos latinos, produzindo uma sonoridade 

crescente, pois o canto se aproxima de um grito e os versos “As horas não se 

contavam” e “E o que era negro anoiteceu” produzem um enunciado expressivo, 

transparecendo a hora de todo o sofrimento acabar, isto é, a necessidade de 

mudança. Em “Eu estava em San Vicente” e “Enquanto acontecia” remetem ao 

exílio e ao momento de voltar para uma nova realidade, na qual o acompanhamento 

da bateria, da percussão, dos badalos de sinos, de outras vozes, da guitarra, do 

carrilhão, do baixo e do piano preenchem a canção, que se resolve no êxtase final 

da voz de Milton, a qual, articulada em falsete, alcança as notas mais agudas: 

“Coração americano” e “Um sabor de vidro e corte”. Tão logo atinge o auge, a 

canção vai desaparecendo em um: “Lararararairai...”, restando só os sinos, que 

continuam sozinhos, até o fim de San Vicente: são um sinal de alerta e de atenção 

na representação do “elo” entre o céu e a terra nas tradições religiosas, como um 

sinal de purificação e de união entre os povos. 

Transmitindo uma reflexão sobre os sentimentos de um povo, a 

canção San Vicente traz uma abordagem que parte do individual, dentro do 

“coração” de cada indivíduo, para se estender para um “coração americano”. Essa 

amplitude demonstra a busca dos sentimentos em comum e a relação entre as 

pessoas em um âmbito maior, o que envolve os reflexos das relações externas e 

suas trocas, atingindo, dessa forma, propósitos que identificam um determinado 

grupo social. Sendo assim, “aquele que está vencendo” está interligado pelos “elos” 

das enunciações, atribuindo, enfim, novos diálogos e novos propósitos 
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transparentes e coerentes ao seu tempo e ao seu espaço, o que instiga ainda mais 

as relações dialógicas. 

 

 

3.2 ANÁLISE DA MÚSICA NADA SERÁ COMO ANTES 

 

 

A canção Nada será como antes, de autoria de Milton Nascimento e 

Ronaldo Bastos, com interpretações do próprio Milton e de Beto Guedes, compõe a 

vigésima faixa do LP duplo Clube da Esquina I, lançado em 1972. 

Conciliada com o contexto histórico, a necessidade de ações da população 

torna-se uma vertente necessária, uma vez que a busca é incessante por concretizar 

sonhos da liberdade, os quais são narrados pelos compositores em alta expressão, 

visando deixar para trás as insatisfações e as incertezas, buscando uma realidade que 

ainda não fora experimentada, ou seja, o “dia do amanhã”. 

Apontando para novas perspectivas, em contraponto com a realidade, a 

própria pulsação da canção remete a uma caminhada para o futuro no anseio de dias 

melhores, o que realmente era almejado por toda a população, principalmente os jovens 

estudantes universitários, vistas as incertezas e o número cada vez maior de 

desaparecidos, o que causava um sentimento de impotência em todos.  

A militância toma rumos diversos, pois passa a fazer parte do movimento 

contra o regime militar a potencialização da voz dos estudantes universitários, os quais 

buscavam inflamar as reivindicações pertinentes a toda a população.                

Aliada aos propósitos de um futuro melhor, a canção Nada será como 

antes, não só pelo seu próprio título, possui um enunciado que instiga mudanças, mas 

por todo movimento expressivo, passa a acompanhar, como um hino, a maioria dos 

movimentos ocorridos naquele período. 

 

Abaixo iremos conferir a sua letra: 
 
Eu já estou com o pé nessa estrada 
Qualquer dia a gente se vê 
Sei que nada será como antes, amanhã 
Que notícias me dão dos amigos? 
Que notícias me dão de você? 
Alvoroço em meu coração 
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Amanhã ou depois de amanhã 
Resistindo na boca da noite um gosto de sol 
Num domingo qualquer, qualquer hora 
Ventania em qualquer direção 
Sei que nada será como antes amanhã 
Que notícias me dão dos amigos? 
Que notícias me dão de você? 
Sei que nada será como está 
Amanhã ou depois de amanhã 
Resistindo na boca da noite um gosto de sol 
(Vocalizações) (solo instrumental) 
Num domingo qualquer, qualquer hora 
Ventania em qualquer direção 
Sei que nada será como antes amanhã 
Que notícias me dão dos amigos? 
Que notícias me dão de você? 
Sei que nada será como está 
Amanhã ou depois de amanhã 
 
Resistindo na boca da noite um gosto de sol 
(Vocalizações) (solo instrumental) (final) 
 

 (BASTOS; NASCIMENTO, 1972) 
 

Pode-se sentir, logo nos primeiros toques da caixa, instrumentos que 

remetem às marchas militares numa intenção de ordem e numa vibração envolvente, 

na qual a pulsação constante e o ritmo enérgico, em compasso quaternário, conduzem 

a primeira frase da música: “Eu já estou com o pé nessa estrada”. Esse enunciado 

procura refletir de uma maneira clara e objetiva, os propósitos de mudanças, 

alcançando facilmente os propósitos ideológicos previstos na canção. A condução 

rítmica e harmônica promove, na letra, o sentido de caminhar e de marchar sempre 

em frente, transmitindo a sensação de algo que não tem mais volta, pois traduz todo 

o envolvimento da letra com o contexto histórico daquele período, valorizando, através 

dos recursos promovidos pelo gênero canção, toda a enunciação. 

Nessa constante mudança ocasionada pelos acontecimentos históricos, 

os quais envolviam diretamente toda a nação, a realidade começava a ser colocada 

mais explicitamente nas letras: “Qualquer dia a gente se vê”, “Sei que nada será como 

antes, amanhã”, o que traduzia mais diretamente a realidade do momento, pois todos 

procuravam, nas marchas e nas lutas, as suas formas de expressão, cujo foco era o 

desejo por um futuro melhor, ou seja, o desvencilhar-se da repressão, reconquistando, 

assim, os direitos de cidadãos livres. O cronotopo demonstra a clareza dos 
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enunciados e a sua condução, despertando, com tamanha sutileza, a realidade dos 

fatos.  O tom de incerteza também estava presente, pois os destinos eram incertos. 

Este forte apelo pode ser notado através da palavra “amanhã”, remetendo ao futuro 

imaginário. 

A canção remete, através da letra e de todo o arranjo musical, a uma 

ideia de corpo em movimento ou de uma busca incessante por uma nova realidade, 

traduzindo a expressão da força interior que inflama todos que estão à sua volta, uma 

vez que faz transbordar os sentimentos de união entre os povos, para um bem comum. 

A marcação no baixo, apesar de acompanhar o ritmo da bateria, é 

deslocada, pois os acordes dão a intenção de pertencerem à condução 

ritmo/harmônica, mas provocando frases musicais que conduzem ao diálogo. 

Concluindo a primeira estrofe, o uso da cadência de engano transmite a ideia de um 

período incompleto e, assim, retoma novamente a mesma estrutura musical para 

acompanhar a letra da segunda estrofe, o que dá continuidade à letra.  

Essa sensação de não finalização da frase musical está associada à 

mensagem que toca os sentimentos mais profundos, pois podemos observar, através 

do verso “Que notícias me dão dos amigos?”, que, apesar de estar começando a surgir 

um momento de maior expressão, ainda existem várias incógnitas e, 

consequentemente, uma certa omissão por parte do governo em assumir a realidade 

dos fatos. São levados em consideração os lados público e coletivo, o que dialoga 

com proximidade com um público comum, instigando, através desse enunciado, a 

relação direta com os aspectos ideológicos referentes ao público. 

No período aqui recortado, as perseguições eram uma realidade. Boulos 

Junior (2016, p. 209) comenta que “O governo Médici (1969-1974) invadiu 

universidades, perseguiu todos aqueles que considerava subversivos e implantou 

uma rigorosa censura aos meios de comunicação”, o que ocasionou o exílio de várias 

pessoas, dentre elas artistas e políticos, e também o desaparecimento de muitos 

cidadãos, o que gerou incerteza na população e as constantes interrogações sobre o 

governo. 

Na sequência, “Que notícias me dão de você?”, são observados um 

momento de incertezas e a necessidade do recomeçar, pois estava sendo vivenciada, 

diante de tantas instabilidades políticas, econômicas e sociais, uma retomada pela 

busca da própria identidade dos indivíduos. Essa realidade em que todos, apesar de 

estarem próximos, ao mesmo tempo sentiam-se distantes, fomentava a necessidade 
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de trazer à tona os próprios sentimentos. Por isso, o verso “Alvoroço em meu coração” 

traduz literalmente a angústia e o ódio, oriundos do fato de as pessoas desaparecerem 

da noite para o dia, sem pista alguma. Na certeza de dias melhores, em “Amanhã ou 

depois de amanhã”, nota-se a busca incessante pela mudança e por um futuro melhor 

e, ao mesmo tempo, enfrentando a realidade do presente.  

O verso “Resistindo na boca da noite um gosto de sol” remete à luta de 

cada dia, na constante busca de uma nova realidade, na qual o “sol” representa vida, 

claridade e novos rumos.  

Os conceitos da teoria bakhtiniana podem ser salientados aqui, pois o 

dialogismo ultrapassa a simples transmissão dos fatos, destacando, através dos 

enunciados, as particularidades vividas e conduzidas pelo gênero canção. A 

representação que envolve a canção indica, por meio do cronótopo, a sustentação 

dos significados, fomentando, assim, o diálogo com a realidade expressa no devido 

momento histórico.  

As estrofes são retomadas com um ritmo enérgico e vibrante, elas 

procuram traduzir, através da pulsação constante, a necessidade de caminhar e de 

vencer, isto é, olhar para frente sem perder as esperanças, com garra e perseverança. 

O verso “Num domingo qualquer, qualquer hora”, transmite a necessidade de não 

parar nunca, pois “Ventania em qualquer direção” destaca a atenção de todos e a 

perseverança podem buscar um futuro melhor, identificado claramente pelo seguinte 

verso: “Sei que nada será como antes amanhã”.  

O contexto histórico, conhecido como os “anos de chumbo”, evidencia 

os acontecimentos marcantes, onde “qualquer cidadão era passível de ser acusado 

de “subversão”, podendo ser detido, torturado e morto, com base numa simples 

suspeita” (Napolitano, 2010, p.35), em qualquer dia comum, qualquer hora, em 

qualquer momento ou circunstância, o que promovia a incerteza das pessoas 

praticamente vinte e quatro horas por dia, em decorrência, a tensão e a atenção eram 

constantes. 

 

“Que notícias me dão dos amigos?”  

“Que notícias me dão de você?”  

“Sei que nada será como está”  

“Amanhã ou depois de amanhã”  

“Resistindo na boca da noite um gosto de sol” 
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Na estrofe, o ritornelo (repetição) reforça a ideia central da canção: a 

negligência da realidade dos fatos e a necessidade de explicações e transparência 

por parte do governo. Esta relação gera a constante busca da luta presente, pois a 

população almejava um futuro diferente, capaz de atender às expectativas da 

sociedade. 

O constante diálogo que essa canção promove com os ouvintes 

abrange, através de toda a sua enunciação, um caminho de referência aos ideais em 

comum, transmitindo segurança e determinação, o que fomenta os aspectos 

ideológicos de uma sociedade, tomando um corpo expressivo de ações e realizações 

que refletem a condução das ações conjuntas. 

A forma musical reafirma a instabilidade interna das pessoas, as quais 

buscam forças para vencer, traçando objetivos otimistas para o futuro, conduzida 

sempre por uma pulsação constante, mas que quebra o ritmo, passando de um 

compasso quaternário (pulsação de quatro tempos) para um binário (pulsação de dois 

tempos), promovendo a sensação de surpresa de quem não tem muito tempo para 

pensar, mas precisa agir. Posteriormente, passa a ser restabelecido o quaternário no 

ritornelo (volta), prosseguindo, assim, a projeção dos novos ideais. 

Apesar de observarmos uma canção, cuja letra traduz, enunciados com 

maior clareza, a realidade vivida neste contexto histórico, abraçamos também o 

cronótopo, uma vez que não se podia falar tudo que a população pensava e, muito 

menos ainda, colocar claramente a contestação dos fatos publicamente. Como era de 

praxe, os “LARALARA......” sempre buscavam ir ao encontro de outras realidades 

implícitas através das vocalizações, na busca por dialogar com o público sobre 

questões pertencentes ao contexto histórico. 

Nesta parte, a musicalidade da canção aflora, transmitindo, por meio da 

vocalização, uma certa expressão de liberdade, a qual é mantida pela marcação 

rítmica, mas com a ideia harmônica pronta para desencadear improvisações, o que 

passa a ser pontuado pelas notas do piano, que dão a intenção de encerrar a frase 

musical. Mas, neste momento, ocorre uma mudança de cadência harmônica e rítmica, 

na qual todos os instrumentos realizam um movimento cíclico, o que dá a intenção de 

resolução, pois ocorre somente depois de consecutivos ritornelos, traduzindo toda a 

imprevisibilidade dos fatos com toques precisos que voltam ao ritmo inicial, marca de 

condução de toda a canção. 

De acordo com a forma musical, a canção repete os seguintes versos: 
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“Num domingo qualquer, qualquer hora”; “Ventania em qualquer 

direção”; “Sei que nada será como antes amanhã”; “Que notícias me dão dos 

amigos?”; “Que notícias me dão de você?”; “Sei que nada será como está”; “Amanhã 

ou depois de amanhã”; “Resistindo na boca da noite um gosto de sol”, perfazendo, 

assim, a sua intenção de dinamismo e presença, sintonizando a letra, a música e a 

realidade do contexto histórico. 

Através da canção Nada será como antes, é percebida, pela enunciação 

ao seu auditório, uma sensação de movimento, o que instiga uma verdadeira 

necessidade de mudança diante da realidade dos fatos, o que a torna um verdadeiro 

hino. O “refrão”, composto por diversas intenções, permanece um dos mais fortes 

estribilhos da canção popular, ganhando, em seus versos, a identificação daqueles 

que, de algum modo, através de seus ideais e da procura de novos amigos, 

colocaram-se contra a ditadura, afirmando, assim, os aspectos que direcionam a 

ideologia, articulados através de um gênero, instigando as relações dialógicas nos 

mais variados âmbitos.   

 

 

3.3 ANÁLISE DA MÚSICA MILAGRE DOS PEIXES 

 

 

Segundo a crítica, o álbum Milagre dos Peixes, lançado em 1973, é 

considerado um trabalho de maior imponência e expressão artística da carreira de 

Milton Nascimento, contando com questões emblemáticas sempre presentes em seus 

LPs, mas se tornando, particularmente, muito enfatizado, principalmente nas questões 

referentes à oposição à ideologia do “milagre econômico”, divulgada fortemente nas 

propagandas governamentais. 

Dentre o repertório desse álbum, cujas faixas sofreram alguns cortes, é 

importante salientar que, ao todo, foram gravadas onze faixas, mas a maioria das 

letras foi proibida, somando, assim, um total de oito músicas instrumentais. Diante 

deste contexto, optou-se, como corpus para análise, pela canção intitulada com o 

mesmo nome do álbum: Milagre dos Peixes, composição de Fernando Brant e Milton 

Nascimento e interpretação de Milton Nascimento. Lançada em 1973, a canção 

representa uma das maneiras mais autênticas de expressão diante da realidade 

política vivida no Brasil, reflexo das relações com o mundo. Segue a letra na íntegra: 
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Eu vejo esses peixes e vou de coração 
Eu vejo essas matas e vou de coração à natureza 
Telas falam colorido de crianças coloridas 
De um gênio televisor 
E no andor de nossos novos santos 
O sinal de velhos tempos 
Morte, morte, morte ao amor 
Eles não falam do mar e dos peixes 
Nem deixam ver a moça, pura canção 
Nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol 
E eu apenas sou um a mais, um a mais 
A falar dessa dor, a nossa dor 
Desenhando nessas pedras 
Tenho em mim todas as cores 
Quando falo coisas reais 
E no silêncio dessa natureza 
Eu que amo meus amigos 
Livre, quero poder dizer 
Eu tenho esses peixes e dou de coração 
Eu tenho essas matas e dou de coração 
 

       (BRANT; NASCIMENTO, 1973) 
 

As vocalizações estiveram presentes quase na maioria do repertório, no 

qual Milton passou a usar a sua voz de forma diferente e criativa diante das 

circunstâncias, trabalhando a mesma como um verdadeiro instrumento, o que, na 

verdade, foi muito bem-sucedido e interpretado. 

A canção se inicia com os arpejos do violão. O canto é em falsete 

(oitava), daí se estende em uma progressão harmônica decrescente, sugerindo uma 

introspecção ao ouvinte, pois o arranjo passa a sensação de queda em um abismo. 

Logo em seus dois primeiros versos, “Eu vejo esses peixes e vou de coração”; “Eu 

vejo essas matas e vou de coração à natureza”, observamos a retomada dos 

conceitos naturais, de preciosidade, de criação e de origem do mundo, o que busca 

ressaltar os seus valores. Percebem-se, logo no início da canção, as questões da 

contracultura, um grande impasse de relações de mundo, principalmente no devido 

contexto histórico. Na opinião de Coelho: 
 

No Brasil, a contracultura foi um movimento social que procurou romper com 
a modernização da sociedade brasileira posta em prática de forma autoritária 
pela ditadura militar, estabelecida no país com o golpe de 1964. Os membros 
dos governos militares consideravam o Estado a encarnação da 
racionalidade, cabendo às suas instituições (em especial as que compõem o 
Poder Executivo) organizar e controlar as diferentes dimensões da vida 
social, tendo em vista a promoção do desenvolvimento econômico. De acordo 
com essa visão de mundo, o Estado é o ator principal (o sujeito) da vida social 
(COELHO, 2005, p. 41).  
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Logo na sequência, ocorre uma fala direta sobre as questões políticas e 

econômicas, que buscavam divulgar fortemente a ideia do “milagre econômico”. A 

letra retrata: “Telas falam colorido de crianças coloridas”, “De um gênio televisor”, 

destacando, assim, o progresso revelado através dos televisores e, principalmente, a 

chegada da imagem colorida, a qual é referenciada às crianças com o intuito de 

vender a imagem do futuro, sugerindo, assim, o progresso da nação e o acesso à 

modernidade.  

O governo, através do meio midiático de maior relevância naquele 

contexto histórico, procurava vender a imagem de progresso e de “país do futuro”, 

projetando, como o verdadeiro futuro da nação, através do capitalismo, o incentivo ao 

consumismo exacerbado. 

Essa relação de novos valores, que envolvem toda uma estratégia 

política, é destacada na canção através de seus enunciados: “E no andor de nossos 

novos santos”, “O sinal de velhos tempos”, “Morte, morte, morte ao amor”. Percebe-

se, literalmente, a falsa realidade projetada pelo governo, o que aniquilava a realidade 

vivida na época e encobria toda a repressão e a angústia de uma nação, insinuando 

um papel de troca por meio da venda de imagens positivas. Como resultado, havia a 

criação de uma ilusão no povo brasileiro. 

Nota-se a intenção de evidenciar a troca de valores, em que as pessoas 

são supostamente vendidas como se fossem mercadorias, ou trocadas através da 

ilusão de ter acesso a algo, o que trazia uma falsa satisfação momentânea, instigando 

o consumismo. Os aspectos ideológicos são fragmentados pelas ações 

governamentais na busca constante de fragilizar os grupos sociais, dividindo opiniões 

e alicerçando falsos conceitos promovidos por meio da ilusão da sociedade. Segundo 

Napolitano (2010), a propaganda governamental conseguiu criar um clima de 

ufanismo generalizado, onde slogan mais repetido era então: “Brasil, ame-o ou deixe-

o”.  

Nesse momento ocorre toda uma mudança harmônica e rítmica na 

canção, a qual pode ser observada nos próximos versos: “Eles não falam do mar e 

dos peixes”, “Nem deixam ver a moça, pura canção”, “Nem ver nascer a flor, nem ver 

nascer o sol”, “E eu apenas sou um a mais, um a mais”. O acompanhamento rítmico 

envolve a linha melódica que se destaca, nesse momento, no acompanhamento 

harmônico, sugerindo a voz em uníssono, que se abre novamente através da frase: 

“A falar dessa dor, a nossa dor”. Na progressão harmônica decrescente, há referência 
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à falsa ilusão propiciada pela troca de valores, uma vez que a questão humana 

propriamente dita é tratada como qualquer coisa: “um a mais”, sugerindo as questões 

vividas e presenciadas como lamúrias de apenas algumas pessoas insatisfeitas. 

Porém, na verdade, nota-se que era a grande maioria do povo “a falar dessa dor, a 

nossa dor”, destacando, assim, uma realidade comum.  

A próxima estrofe retoma o padrão rítmico e harmônico, reconstituindo a 

forma musical na busca por estabelecer um diálogo conduzido através da veracidade 

dos fatos e dos acontecimentos, os quais se tornam presentes na trajetória do país: 

“Desenhando nessas pedras” “Tenho em mim todas as cores” “Quando falo coisas 

reais”. Assim, sanidade acerca dos fatos está implícita na vida e na memória de todos 

os que viveram aquela realidade.  

Com a finalidade de instigar a volta à essência humana e à própria 

natureza, os versos seguintes traduzem a necessidade de valorizar a verdadeira 

identidade das pessoas, a revalorização pela amizade e o respeito ao próximo, com 

vistas à busca pela liberdade, o que pode ser referenciado em todos os âmbitos: 

liberdade de expressão e ser livre da opressão. Para isso, precisa-se revalorizar o 

amor ao próximo, fato este destacado pela própria letra e pela sua musicalidade, que 

exaltam, através do ritmo do violão, um aspecto de liberdade de expressão: “E no 

silêncio dessa natureza”, “Eu que amo meus amigos”, “Livre, quero poder dizer”. 

Através dos seguintes versos, “Eu tenho esses peixes e dou de coração”, 

“Eu tenho essas matas e dou de coração”, pode-se constatar a busca da identidade 

de todas as pessoas e de toda uma nação, por meio de princípios que pudessem 

recuperar a dignidade, o respeito, a amizade e o amor entre as pessoas. Esse ritornelo 

(volta) é acompanhado, novamente, pela progressão harmônica descendente e o 

contra canto, que procura expressar, por meio da altura musical e do timbre da voz, a 

ideia de lamentações e de sofrimento. As vocalizações induzem ao diálogo interior 

dos indivíduos ao passarem um recado além das palavras, provocando uma constante 

reflexão através das entrelinhas da canção.  

 

“Oooooh......oooo....iiiii.....” 
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3.4  ANÁLISE DA MÚSICA FÉ CEGA, FACA AMOLADA 

 

 

A canção Fé Cega, Faca Amolada, composta por Milton Nascimento e 

Ronaldo Bastos, com interpretação de Milton Nascimento e Beto Guedes, pertence 

ao álbum Minas, lançado em 1975. De acordo como os comentários de Molina, 

 

O álbum Minas foi composto por Milton Nascimento em 1975, três anos 
depois de Clube da esquina. Pode-se dizer que foi no Clube da esquina (LP 
duplo), que pela primeira vez o trato composicional de Milton se apresenta de 
maneira mais bem resolvida, com a convivência alinhavada de diferentes 
gêneros, técnicas de montagem, etc. Mas em Minas há uma maturidade 
dessas técnicas de composição de fonogramas em que a forma-momento 
deixa-se permear por elementos de formas-dramáticas configurando um 
equilíbrio que envolve pluralidade de gêneros sem abrir mão de uma unidade 
estrutural (MOLINA, 2014, p.126). 

 

  Essa maturidade ressalta as questões composicionais que elevam os 

padrões das canções, o que se torna uma forma de valorização dos enunciados por 

meio da associação de elementos que conduzem as mensagens transmitidas com 

maior precisão. A preocupação em trabalhar esses detalhes, como o hibridismo 

musical, as sonoridades, as alternâncias rítmicas e os aspectos musicais que 

compõem a música brasileira, pode ser observado pelo Clube da Esquina, 

representado pela trajetória de Milton, que direcionava, através de seus álbuns, como 

esse em questão, a trajetória marcada até a gravação de Clube da Esquina II. 

  Em relação à canção a ser analisada neste momento, Molina comenta: 

 

 Há um parentesco com “Fé cega, faca amolada”, com o estabelecimento de 
uma levada particular ao violão, criação de acontecimentos musicais por 
intervenções assimétricas no surdo e contrastes de sonoridade e densidade 
que se dão com a entrada da bateria baixo e cordas na seção final. Há 
fricções polirrítmicas entre melodia, claves assimétricas e a quadratura 
gerada pela harmonia (MOLINA, 2014, p. 137). 

 

Os aspectos musicais apontados acima direcionam as novas produções 

realizadas em estúdios, as quais proporcionam, neste período, novas experiências 

sonoras, além de outras formas de arranjos. As questões musicais se tornam mais 

elaboradas, permitindo uma condução da letra de uma forma integradora, ao mesmo 

tempo, permitindo a criação natural de novas formas de compor. 
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Agora não pergunto mais pra onde vai a estrada 
Agora não espero mais aquela madrugada 
Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca amolada 
O brilho cego de paixão e fé, faca amolada 
Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo 
Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo 
Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar faca amolada 
Irmão, irmã, irmã, irmão de fé faca amolada 
Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia 
Plantar o trigo e refazer o pão de todo dia) 
Beber o vinho e renascer na luz de todo dia 
(Beber o vinho e renascer na luz de cada dia) 
A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca amolada 
O chão, o chão, o sal da terra, o chão, faca amolada 
Deixar a sua luz brilhar no pão de todo dia 
Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia 
Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser muito tranquilo 
O brilho cego de paixão e fé, faca amolada 
 

    (BASTOS; NASCIMENTO, 1975, n.p.) 
 

Logo na introdução da canção, o violão dialoga com o contrabaixo, 

preparando a condução rítmica da meia lua, que entra simultaneamente com o sax, 

que responde imediatamente com os seus fraseados. Os instrumentos começam com 

uma condução rítmica, a qual induz a uma sintonia com os sons propostos e a 

expectativa do que possa vir a acontecer. As frases melódicas induzem, através da 

repetição, o ouvinte já nas primeiras frases musicais na busca pela palavra a ser 

cantada. Ao mesmo tempo, o canto e o bumbo da bateria entram em contratempos, 

indicando uma pulsação frenética, o que traduz um palpitar cardíaco, oferecendo, ao 

ouvinte, uma sintonia sonora, envolvida com dizeres precisos: “Agora não pergunto 

mais pra onde vai a estrada”, “Agora não espero mais aquela madrugada”. A relação 

de intensidade sonora e o próprio canto – realizado em um registro alto –, traduzem –

, nos finais das frases musicais, coincidentemente com a letra, explorado por notas 

agudas produzidas em falsete –, uma sintonia perfeita como a sensação das lâminas 

de uma faca, amolada e pontiaguda.  

O advérbio de tempo “agora”, conduz a mensagem para um diálogo com 

muita determinação, procurando traçar a identidade de um marco na busca oportuna 

de endereçar novos caminhos e traduzir uma total mudança nas condutas, sem temor, 

com outras determinações pertinentes à transformação de um contexto de opressões, 

de silêncio e de insatisfações. Independentemente de “pra onde vai a estrada”, não 
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há mais o que esperar ou perder: “agora não espero mais aquela madrugada”. 

Segundo Napolitano (1998), o Movimento do Custo de Vida (MCV), que 

teve sua primeira reunião em 1972, tinha como objetivo administrar o orçamento 

familiar. Ele tomou proporções significativas, inspirando, em 1976, a reunião de quatro 

mil pessoas, que apresentaram um abaixo-assinado contra a carestia, e exigiam o 

congelamento dos preços. Posteriormente, em uma assembleia na Praça da Sé, em 

1978, entregaram às autoridades, simbolicamente, o abaixo-assinado de 1976, 

contendo mais de 1,2 milhão de assinaturas. 

Este fato histórico traduz as novas perspectivas analisadas pelo 

cronótopo. Em vista disso, constatam-se os indícios de liberdade de expressão, o que 

produz uma argumentação mais direta em relação ao que se passava no contexto 

histórico da época. 

Podem ser observados o inconformismo e o sentimento de revolta, os 

quais traçam, a qualquer custo, a luta e o direito a novos caminhos e novas realidades, 

não permitindo a passividade diante das circunstâncias vividas no contexto, no reflexo, 

inclusive, da necessidade de liberdade de expressão. 

Antes mesmo de terminar a primeira estrofe, no ponto de equilíbrio das 

frases, pode-se observar a tradução exata dos sentimentos exacerbados, os quais 

não tinham mais volta, pois foram contemplados por grande parte da população e, por 

isso, estavam espalhados em todo o país e refletidos em “Vai ser, vai ser, vai ter de 

ser, vai ser faca amolada”. Esse verso, no sentido figurado de faca amolada e afiada, 

pronta para o ataque, expressa o sentimento de luta pelos direitos humanos e a 

própria necessidade de colocar em questão o valor da identidade de cada indivíduo. 

Ampliando ainda mais a realidade dos sentimentos, o próximo verso completa os 

dizeres e a tradução fiel da necessidade de mudança: “O brilho cego de paixão e fé, 

faca amolada”. Pode-se inferir, em “amolada”, outro significado do advérbio, que pode 

ser aguçada ou aborrecida, completando, assim, a expressão maior da população 

brasileira. 

Os enunciados tomam formas expressivas e determinantes, o que 

provoca um diálogo direto com o público, no qual transparecem os propósitos 

ideológicos, que vão ao encontro dos ideais de determinados grupos sociais. Os 

sentimentos, que antes estavam interiorizados, agora buscam um movimento externo, 

retratando, de forma cada vez mais clara, os ideais almejados. Ao mesmo tempo, 

percebem-se a flexibilidade e o alcance oferecido pelo gênero, o que propicia uma 
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amplitude nas relações dialógicas. 

O sentimento de valorização pessoal e do resgate da autoestima é 

descrito nos versos seguintes: “ Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo” e “Deixar 

o seu amor crescer e ser muito tranquilo”. O desgaste emocional que os anos de 

regime de opressão desenvolveu na população também disseminou a frieza entre as 

pessoas. A necessidade de resgatar valores e de acreditar que cada indivíduo pode 

ajudar a transformar a história está refletida no verso: “Brilhar, brilhar, acontecer, 

brilhar faca amolada”, trazendo o espírito de união entre os povos e do olhar coletivo 

mais próximo, como uma verdadeira família que luta pelos mesmos ideais: “Irmão, 

irmã, irmã, irmão de fé faca amolada”. 

Na passagem de uma estrofe para outra, ocorre o desenvolvimento do 

tema, apresentado na introdução, através de alguns movimentos da sequência 

harmônica. Depois de afirmar a nova condução melódica, acontecem no solo as notas 

estranhas aos acordes, conspirando interruptamente em dissonâncias musicais. 

Através do desenrolar da estrutura musical, podemos realizar uma comparação com 

as realidades das reações humanas, principalmente em relação às mudanças de 

comportamento. As dissonâncias provocam “choques” de notas que, no primeiro 

momento, causam atritos e certo desconforto, mas geram, posteriormente, a 

possibilidade de novas vertentes que se ajustam, até mesmo enriquecendo muito a 

musicalidade. 

A construção da passagem e reafirmação do tema ocorrem através das 

vocalizações, feitas em dueto de voz em falsete, finalizando a passagem em cadência 

perfeita, o que prepara, através da frase musical, a retomada de harmonia 

convencional da estrofe, situando, novamente, a condução da levada (condução) 

rítmica da canção. 

Após retomar a estrutura harmônica e rítmica elaborada para as estrofes, 

o canto diz “Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia” em resposta e em formato de 

eco: “(Plantar o trigo e refazer o pão de todo dia)”, “Beber o vinho e renascer na luz 

de todo dia” e “(Beber o vinho e renascer na luz de cada dia)”. Os verbos “plantar” e 

“refazer” comunicam-se, nas frases, com os pronomes indefinidos “cada” e “todo”. 

Essa relação demonstra a necessidade de cada indivíduo fazer a sua parte, para que, 

coletivamente, possa ganhar força para realizar os interesses comuns à sociedade, 

ou seja, partindo da iniciativa individual para a transformação do bem partilhado. 

A estrofe é encerrada com o seguinte verso: “O chão, o chão, o sal da 
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terra, o chão, faca amolada”, pronunciando o valor de viver em passos firmes e 

seguros, e com honra, vivendo o “sal da terra” e a prosperidade, consolidando, assim, 

cada dia com determinação, garra e luta. 

A canção, em seus quatro versos finais: “ Deixar a sua luz brilhar no pão 

de todo dia”; “Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia”; “Vai ser, vai ser, vai ter 

de ser, vai ser muito tranquilo”; “O brilho cego de paixão e fé, faca amolada”, procura 

reforçar a sua mensagem com um certo conforto, pois a levada rítmica transmite uma 

descontração, uma vez que conduz ao entendimento de uma luta positiva e 

promissora, passando uma ideia de segurança.  

Segundo Napolitano(1998), o ato ecumênico ocorrido no centro de São 

Paulo, em 1975, reuniu cerca de 8 mil pessoas. O ato marcou a primeira grande 

manifestação pública contra o regime militar, em torno dos direitos humanos e da 

justiça social, a oposição passa a reocupar o espaço público, ampliando a participação 

nos atos públicos de protesto, em torno de valores democráticos. 

O mesmo pode ser observado nos solos finais: instrumentações e 

vocalizações, sustentadas pelos acordes do teclado, transmitindo uma sensação de 

algo inesperado, pois, aos poucos, a sonoridade vai se tornando menos densa e mais 

tranquila, apaziguando o ouvinte, e termina, suavemente, apenas com o violão. 

 

 

3.5 ANÁLISE DA MÚSICA O QUE SERÁ (À FLOR DA PELE) 

 

 

A canção a ser analisada agora, O que será (À flor da pele), foi lançada 

no álbum Geraes, em 1976, é de composição de Chico Buarque de Holanda e 

interpretação de Milton Nascimento e Chico Buarque. Essa canção integra a trajetória 

do corpus selecionado porque salienta a participação de outros artistas no Clube da 

Esquina. Foram parcerias importantes que legitimaram a integridade dos precursores 

do movimento, com ênfase para a presença de Chico Buarque e a sua importante 

participação na emancipação dessa trajetória. A canção foi escolhida porque traz, em 

seu enunciado, uma intensa integração entre o corpo e tudo que pode refletir à sua 

volta, através das relações dialógicas, tais como a identidade, que é um complemento 

que conduz o sentido do contexto histórico percorrido, salientado a essência das 

expressões dos indivíduos.  Segue a letra: 
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O que será que me dá 
Que me bole por dentro, será que me dá 
Que brota à flor da pele, será que me dá 
E que me sobe às faces e me faz corar 
E que me salta aos olhos a me atraiçoar 
E que me aperta o peito e me faz confessar 
O que não tem mais jeito de dissimular 
E que nem é direito ninguém recusar 
E que me faz mendigo, me faz suplicar 
O que não tem medida, nem nunca terá 
O que não tem remédio, nem nunca terá 
O que não tem receita 

O que será que será 
Que dá dentro da gente e que não devia 
Que desacata a gente, que é revelia 
Que é feito uma aguardente que não sacia 
Que é feito estar doente de uma folia 
Que nem dez mandamentos vão conciliar 
Nem todos os unguentos vão aliviar 
Nem todos os quebrantos, toda alquimia 
E nem todos os santos, será que será 
O que não tem descanso, nem nunca terá 
O que não tem cansaço, nem nunca terá 
O que não tem limite 

O que será que me dá 
Que me queima por dentro, será que me dá 
Que me perturba o sono, será que me dá 
Que todos os tremores me vêm agitar 
Que todos os ardores me vêm atiçar 
Que todos os suores me vêm encharcar 
Que todos os meus nervos estão a rogar 
Que todos os meus órgãos estão a clamar 
E uma aflição medonha me faz implorar 
O que não tem vergonha, nem nunca terá 
O que não tem governo, nem nunca terá 
O que não tem juízo 

 

A abertura da canção é feita por Milton, com vocalizações 

acompanhadas apenas pelo piano, percorrendo uma progressão harmônica em 

tonalidade menor, o que expressa uma sonoridade sublime, contemplativa e, ao 

mesmo tempo, melancólica. Todo esse cenário musical envolve uma enunciação 

direta, a qual transmite, ao ouvinte, um diálogo preciso e esclarecedor, uma vez que 

passa os mais profundos sentimentos, que se tornam exteriorizados através de 

mensagens diretas do discurso, levando à tona as suas interrogações. 
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   O timbre, tanto na voz como no piano, produz introspecção e reflexão, o 

que é percebido em “um tempo circular”, recorrente, que encaminha para a 

experiência de um não-tempo ou de um “tempo-virtual”, que não se reduz à sucessão 

cronológica nem à rede de causalidades que amarram o tempo social comum 

(WISNIK, 2006, p. 71), conduzindo o ouvinte para uma interiorização, o que instiga a 

busca interior de cada indivíduo. Em contrapartida, a isso, juntam-se as suas relações 

com o mundo exterior e as relações interpessoais, ou seja, tudo que possa estar ao 

redor do sujeito, podendo ser fatos, acontecimentos, etc. 

O primeiro verso “O que será que me dá” repercute, produzindo um “eco” 

por toda a canção, cuja finalidade é levar o ouvinte a refletir e a analisar as relações 

entre os indivíduos e tudo que possa estar relacionado a eles, por exemplo, fatos, 

acontecimentos, relações de amor ou de ódio, enfim, tudo que possa interagir com a 

vida dos seres humanos. A pergunta que não se cala provoca a reflexão das pessoas. 

No decorrer dos versos, principalmente na primeira estrofe, podem-se 

observar os sentimentos que afloram, transformando, em palavras expressas, ações 

e manifestações, traduzindo um certo inconformismo justificado pelos sentimentos e 

pelas reações. A pergunta que não se cala e abre a reflexão está presente nos versos 

seguintes: “Que me bole por dentro, será que me dá”, “Que brota à flor da pele, será 

que me dá”. “E que me sobe às faces e me faz corar”. Através da sequência das frases 

acima, notamos o sentimento que vai aflorando, expresso através das palavras e 

entoado em frases conduzidas por uma melodia, que procura exteriorizar os 

sentimentos: “bole por dentro”, “brota à flor da pele” e “sobe às faces”. Neles, 

transborda a realidade dos fatos. 

No decorrer da estrofe, as palavras estão refletindo, através do 

sentimento paradoxal entre o amor e o ódio, as relações dos indivíduos com a 

realidade da vida, nas quais são cada vez mais explícitos os verdadeiros sentimentos, 

não sendo omitidos diante da realidade dos fatos, do contexto da época. 

Essas relações estão diretamente ligadas ao cronótopo pela busca de 

traduzir os sentimentos que afloram em cada um, manifestados através das 

expressões que estavam contidas nesse período de repressão. Percebem-se, na 

relação entre amor e ódio, os sentimentos inconformados de desprezo.  

A primeira estrofe termina com os versos: “E que me salta aos olhos a 

me atraiçoar”, “E que me aperta o peito e me faz confessar”, “O que não tem mais jeito 

de dissimular”. “E que nem é direito ninguém recusar”, “E que me faz mendigo, me faz 
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suplicar”, “O que não tem medida, nem nunca terá”, “O que não tem remédio, nem 

nunca terá”, “O que não tem receita”. Os verbos “atraiçoar”, “confessar”, “dissimular” 

e “recusar”, representam toda a relação de autenticidade referente ao momento 

histórico, repugnando todas as condutas repressivas e invasivas, perante a 

sociedade.  

O sentimento de desprezo passa a ser reforçado, marcando todos os 

traços que ferem os aspectos de autoestima da sociedade, indo ao encontro de uma 

frustração ideológica da maioria da população, carregada por grande inconformismo, 

na busca incessante de refletir sobre a dissociação do indivíduo em relação ao seu 

próprio corpo. 

As condições de tortura, de exílio e de opressão, ou seja, a chamada 

“linha dura”, rebaixavam o indivíduo, podendo caracterizar a humilhação de toda uma 

população. As expressões a seguir: “me faz mendigo”, “suplicar”, “não tem medida, 

nem nunca terá”, “não tem remédio”, “não tem receita” traduzem um sentimento de 

incerteza, o qual é transbordado e colocado para fora por meio de insatisfação, 

submissão e desânimo, uma vez que a realidade dos fatos é de extremo 

inconformismo: 

 

“Ao longo do ano de 1977, certos acontecimentos traduziram a reconquista 
do espaço público de manifestação por arte da sociedade civil e, 
consequentemente, o rompimento do círculo do medo.  Luta por “liberdades 
democráticas” se ampliava cada vez mais, como expressão da oposição ao 
regime militar” (NAPOLITANO, 1998, p. 62). 

 

Observa-se no final da década de 70, a grande necessidade da população 

brasileira expressar seus sentimentos, suas opiniões, e isso passa a ocorrer de maneira 

participativa da comunidade, emergindo através das manifestações culturais, que 

passam a representar os anseios coletivos, indo ao encontro de seus ideais.  

Na sequência, a segunda estrofe apresenta um sentimento de incerteza, 

de indignação e de sofrimento. Eles são postos de forma explícita, o que os traduz em 

várias formas de expressão, levando ao diálogo com vários sujeitos e com as suas 

insatisfações. 

Adiante, o canto passa a ser entoado na voz de Chico Buarque. O timbre 

da voz de Chico, somado à letra, proporciona uma dimensão elevada ao coletivo, ou seja, 

uma “massa”, comunicado através de uma linguagem coloquial, o que remonta os 

elementos que compõem a enunciação.   
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A expressão “gente” (pessoas, povos) procura abranger sentimentos 

partilhados, manifestados em várias pessoas ao mesmo tempo e em um mesmo espaço, 

e relacionados com as mesmas circunstâncias. Segundo Bakhtin (2014, p. 211), “Em arte 

e em literatura, todas as definições espaço-temporais são inseparáveis umas das outras 

e são sempre tingidas de um matiz emocional”.  O cronótopo traduz o significado dos 

versos: “O que será que será”, “Que dá dentro da gente e que não devia”, “Que desacata 

a gente, que é revelia”, “Que é feito uma aguardente que não sacia”, “Que é feito estar 

doente de uma folia”; como toda a repressão que é induzida indevidamente a todos os 

rebeldes, que estão insatisfeitos com as consequências e a própria realidade dos 

acontecimentos vividos na época, supondo e extravasando um inconformismo, o que 

esclarece as verdadeiras sequelas presentes na realidade da maioria do povo brasileiro.   

Na sequência da letra da canção, nota-se a reverência a vários tipos de 

pessoas e às suas crenças. Apesar de certas realidades diferentes, um forte laço em 

comum, preso pelo descontentamento público, de várias raças e várias religiões, ressalta 

a necessidade de lutar sempre pelos direitos: “Que nem dez mandamentos vão conciliar”, 

“Nem todos os unguentos vão aliviar”, “Nem todos os quebrantos, toda alquimia”, “E nem 

todos os santos, será que será”, “O que não tem descanso, nem nunca terá”, “O que não 

tem cansaço, nem nunca terá”, “O que não tem limite”. 

Solo musical... 

Na terceira e última estrofe, as vozes de Chico Buarque e Milton 

Nascimento são proclamadas em um só canto, cujo efeito traduz a relação entre os 

povos, pois as realidades e as verdadeiras circunstâncias se unem em um só corpo e um 

só sentimento, refletindo o amargo da realidade e o descontentamento entre as pessoas 

e o próprio contexto de vida. A insatisfação que está presente no sentimento das pessoas 

é exaltado e as estruturas sociais estão visivelmente abaladas, conforme a letra: “queima 

por dentro”, “perturba o sono”. Nela, os fatos históricos demonstram e confirmam toda a 

turbulência descrita: “todos os tremores”, “os ardores”, e clamam pela luta constante 

contra a adversidade: “todos os suores”, “meus nervos”. 

No final da estrofe, são colocados versos que traduzem explicitamente a 

realidade em comum, alicerçada pela realidade dos fatos históricos, as sequelas de 

condutas governamentais, as repressões e a própria injustiça aplicada a tantas pessoas 

e aos seus ideais de vida. Os três versos finais demonstram o sentimento de indignação 

e a insatisfação das pessoas naquela época: “O que não tem vergonha, nem nunca terá”, 

“O que não tem governo, nem nunca terá” e “O que não tem juízo”. As passagens 
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traduzem, com clareza, a realidade envolta em insatisfação e a necessidade de justiça, 

tornando público os verdadeiros sentimentos de toda uma nação, expressos através 

dessa canção. 

 

 

3.6 ANÁLISE DA MÚSICA CREDO 

 

 

Seis anos depois de ter lançado o primeiro álbum duplo intitulado Clube da 

Esquina, é notado a ligação, a forma de compor, os aspectos vivenciados nesse período 

e o entrelaçamento entre as letras, dispostas no gênero canção, as quais, em seu 

percurso, dialogam e conduzem até o lançamento do segundo álbum do grupo, intitulado 

Clube da Esquina II.  

A sexta e última canção escolhida para fechar o corpus desta pesquisa é a 

canção Credo, de Milton Nascimento e Fernando Brant, com interpretação de Milton 

Nascimento, pertencente ao álbum duplo Clube da Esquina II, lançado em 1978. 

Conforme foi salientado por Vieira (1998), a noite toma uma dimensão diferente nessa 

canção, pois destaca que as pessoas devem acender a esperança, semear a liberdade 

e apagar a escuridão para a construção de um mundo novo, sem repressão. 

Na particularidade do corpus analisado, observamos, através da retomada 

da canção San Vicente, um reencontro na abertura da canção Credo, o que destaca a 

sutileza do coro de vozes, propiciando, em primeira instância, um sentido religioso de 

procissão, de caminhada e fé, o qual é proposto, inclusive, pelo título da canção. Segundo 

Molina: 

 

Podemos dizer que na música popular cantada do pós-década de 1960 também 
é assim e que a alternância de conformações também se dá nos diálogos, 
interações e intercâmbios de foco dos níveis primário e secundário. Na música 
popular cantada, é por intermédio de diferentes relações e pesos entre 
sonoridades, estados, técnicas, processos, ritmos, gêneros, rimas e 
acontecimentos, que os contrastes se estabelecem (MOLINA, 2014, p. 142). 

 

  No início da canção, são estabelecidos os diálogos entre as canções, que 

ultrapassaram a criação de alguns álbuns até chegar a este reencontro, o que afirma as 

relações dialógicas. A valorização dos novos propósitos feita pela canção Credo traz a 
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essência da canção San Vicente, leitura que nos permite observar a realização de 

contrastes de elementos em consonância com a própria enunciação. 

 

Coração americano 
Acordei de um sonho estranho 
Um gosto, vidro e corte 
Um sabor de chocolate 
No corpo e na cidade 
Um sabor de vida e morte 
Coração americano 
Um sabor de vida e morte   
A espera na fila imensa 
E o corpo negro se esqueceu 
Estava em San Vicente                      
A cidade e suas luzes 
Estava em San Vicente ... 
 
Caminhando pela noite de nossa cidade 
Acendendo a esperança e apagando a escuridão 
Vamos, caminhando pelas ruas de nossa cidade 
Viver derramando a juventude pelos corações 
Tenha fé no nosso povo que ele resiste 
Tenha fé no nosso povo que ele insiste 
E acordar novo, forte, alegre, cheio de paixão 
 
Vamos, caminhando de mãos dadas com a alma nova 
Viver semeando a liberdade em cada coração 
Tenha fé no nosso povo que ele acorda 
 
Tenha fé em nosso povo que ele assusta 
Caminhando e vivendo com a alma aberta 
Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal 
Vamos, companheiros pelas ruas de nossa cidade 
Cantar semeando um sonho que vai ter de ser real 
Caminhemos pela noite com a esperança 
Caminhemos pela noite com a juventude 
 
Lalalala…lalalala…lalalala…lalalala.... 

                                  Vocalizações...... 
 

Estava em San Vicente 
... a cidade e suas luzes 
Estava em San Vicente 
As mulheres e os homens, coração americano... 
 

(NASCIMENTO; BRANT, 1978) 
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As ligações entre os álbuns Clube da Esquina I e Clube da Esquina II 

nos remetem à condução das vozes durante um período significativo para a história 

do Brasil, envolvendo a América Latina, e os valores vividos de forma partilhada 

durante o contexto histórico da década de 70 do século XX.  O próprio desfecho das 

letras das canções do Clube da Esquina – e de seus vários intérpretes e músicos – 

transparece uma abertura constante entre os compositores, o público e a realidade, o 

que direciona um percurso de intensa luta pelos direitos humanos em contraposição 

ao regime político realizado no contexto.  

Entoada logo no início, transmitindo a ideia e a imagem de um coro em 

procissão, a canção Credo começa com: “...no povo e na cidade/Um sabor de vidro e 

corte/Coração americano, um sabor de vida e morte/A espera na fila imensa/E o povo 

negro se esqueceu...Estava em San Vicente/A cidade e suas luzes, estava em San 

Vicente…”. Nota-se uma ligação entre as canções San Vicente e Credo, a qual, a 

priori, traz a intenção de credo, de liturgia e de religiosidade, mas, aos poucos, 

transforma-se em outra realidade, traduzindo um momento que proporciona outras 

perspectivas a todos os povos.  

O final da década de 70 foi marcado por vários atos de protestos, 

envolvendo grupos religiosos, o movimento estudantil universitário e a classe de 

trabalhadores. Em 1977, um ano marcado por grandes manifestações, destaca-se o 

“Dia Nacional de Luta pela Anistia”, no mês de maio, com manifestações em Belo 

Horizonte, Brasília e São Paulo. Outro fato de grande destaque, segundo comentário 

de Napolitano (1998, p. 65), foi “a brutal invasão da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC)”, durante a qual foram atingidos não só os movimentos 

estudantis, mas também os funcionários, os professores e a comunidade religiosa 

como um todo. 

Esses fatos produzem uma marcha triunfal rumo às manifestações de 

liberalização política, em busca da redemocratização, fatos que são expressos através 

do coro de vozes representado no início da canção, na retomada dos aspectos de luta 

e na persistência. 

Logo no início, nos primeiros versos, é possível observar um olhar 

otimista, conforme o qual são manifestadas as lutas constantes por uma vida melhor, 

renascendo para novas propostas e novos caminhos, pela busca da força de cada 

indivíduo, com vistas ao bem comum. 

No sentido de nunca parar de lutar pelos direitos e na amplitude da busca 
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por viver, os versos “Caminhando pela noite de nossa cidade/Acendendo a esperança 

e apagando a escuridão” traduzem o sentido de liberdade e de novos caminhos, 

lutando pela lucidez acerca do momento e dos fatos. Intentava-se alçar novas 

possibilidades de lutar contra as adversidades, procurando atingir novos rumos e 

novas possibilidades, por meio da projeção de aspectos positivos para o futuro da 

nação, a retomada do bem comum e a resolução das questões públicas e do coletivo, 

o que pode ser observado em: “Vamos, caminhando pelas ruas de nossa cidade/Viver 

derramando a juventude pelos corações”. 

Um destaque deve ser feito neste momento, pois alguns fatores de 

análise indicam a notabilidade dos enunciados em sintonia com a própria enunciação. 

Em relação ao contexto histórico, nota-se um afrouxamento da censura, sendo que o 

cronótopo predispõe visões mais claras da realidade dos fatos, o que demonstra 

sobriedade com os fundamentos da ideologia. O gênero suscita, como um todo, a 

clareza da realidade, estabelecendo um contato direto com seu público, o qual, por 

sua vez, aquece o “elo” da cadeia de enunciados, fomentando as relações dialógicas. 

Através da vibração rítmica, melódica e harmônica, transparece o 

propósito da força coletiva, da fé e da esperança, o qual é anunciado em “Tenha fé no 

nosso povo que ele resiste” (pausa). A pausa na canção remete à introspecção do 

público, da interiorização do propósito instigado e no alimento para a força necessária 

para a luta. Na sequência a letra traduz com intensidade, através de uma mensagem 

otimista, perseverante, e de fé, a alegria do povo brasileiro no seguinte verso: “Tenha 

fé no nosso povo que ele insiste/ E acordar novo, forte, alegre, cheio de paixão”.  

Na sequência, o apelo pela união e pelo fortalecimento de novos ideais 

e do renascer em prol do bem comum, pode ser observado em: “Vamos caminhando 

de mãos dadas com a alma nova/ Viver semeando a liberdade em cada coração”. 

Nota-se o canto de novos caminhos, sugerindo luz, paz e união entre os povos. 

Em 1978, passados dez anos, o governo acabou com a vigência do Ato 

Institucional nº 5, além de permitir a volta do habeas-corpus, como caracteriza 

Napolitano (1998, p. 69): “a partir de 1978-1979, os trabalhadores passaram a ocupar 

a cena política do país, deixando claro os limites da política de abertura”. Assim, 

surgem novos caminhos e novas conquistas, o que evidencia a força do “povo”. 

Fechando a segunda estrofe: “Tenha fé no nosso povo que ele 

acorda/Tenha fé no nosso povo que ele assusta”, os versos mostram a força 

inesperada lançada através dos novos propósitos de liberdade e de luta, uma vez que 
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o povo almejava o direcionamento pelos direitos e pela dignidade, o que aponta para 

uma voz comum através de reações inesperadas, diferentes de um estado de 

passividade. 

Pode-se observar, no solo da guitarra e da flauta, acompanhado pela 

harmonia do violão, da marcação do contrabaixo e do ritmo enérgico da percussão, 

uma promoção da interação entre instrumentos de sonoridades e timbres diversos, o 

que representa uma confluência entre as raças e as suas culturas. 

Traduzindo um sentimento de algo que está passando, ou que já passou, 

a projeção para novos caminhos e novos rumos, e a busca pelo respeito mútuo podem 

ser observadas em: “Caminhando e vivendo com a alma aberta/Aquecidos pelo sol 

que vem depois do temporal”. Os versos entoam uma nova perspectiva, lançando a 

visão do renascer, do novo e do próspero, ou seja, “depois da tempestade, vem a 

calmaria”, o que dá um significado de bons presságios. 

A canção trilha a busca constante de unidade e de junção entre os povos 

e de ideais em comum, com destaque para a próxima estrofe: “Vamos, companheiros 

pelas ruas de nossa cidade”. O verso desencadeia as manifestações promovidas 

principalmente pelos estudantes e pelos sindicatos dos trabalhadores. Observa-se o 

termo “companheiro”, o qual se tornou um bordão dos líderes sindicais, simbolizando 

a ideologia dos seguidores do “partido dos trabalhadores”. Em seguida, “Cantar 

semeando um sonho que vai ter de ser real”; “Caminhemos pela noite com a 

esperança”; “Caminhemos pela noite com a juventude”, destacam-se os verbos 

“vamos”, “cantar”, “semeando”, “caminhemos”, pois eles sustentam os ideais 

direcionados para o futuro, em sintonia com: “a esperança” e “a juventude”. 

O “gran finale” da canção promove uma verdadeira exaltação de 

vocalizes, com fraseados representados por vários timbres, acompanhados por uma 

variedade de instrumentos característicos da “América Latina”, e executados com os 

devidos cuidados para que se mantenha a musicalidade, a harmonização e a 

interpretação equilibradas. Em seguida, observa-se o ritornelo da música San Vicente, 

com o canto à capela: “Estava em San Vicente”, “... a cidade e suas luzes”, “Estava 

em San Vicente”, “As mulheres e os homens, coração americano...”. 

A retomada do coro de vozes representa a marcha em constante 

procissão em busca dos objetivos e ideais comuns, dissipados por toda a América 

Latina. Procura-se, dessa forma, evocar a fé e a determinação, almejando a união 

entre os povos, o que demonstra a dimensão e a força do “coração americano”. 
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3.7 AS ESQUINAS E OS SEUS ENCONTROS  

 

 

Na busca de um percurso que pudesse apontar os principais aspectos 

de um período de grande importância para o Brasil, assim como para maioria dos 

países da América Latina, a escolha do corpus está relacionada com o Clube da 

Esquina, cujo nome maior era Milton Nascimento, e a escolha de algumas canções 

contidas nos álbuns lançados de 1972 a 1978, perfazendo a trajetória entre os álbuns 

Clube da Esquina e Clube da Esquina II. 

Segundo os dizeres de Molina: 

 

No fértil espaço de convivência entre diferentes gêneros simples em contraste 
que o álbum de fonogramas (enunciados) congrega, manifestam-se os estilos 
individuais dos responsáveis pela criação. Bakhtin observa que a 
“complexidade” do gênero se dá também pela alternância dos sujeitos do 
discurso que esse tipo de obra acolhe. No caso do álbum, o diálogo (a 
“alternância dos sujeitos”) é inerente ao sequenciamento dos momentos 
(faixas); mas há também um diálogo em outro nível, que se dá no confronto 
do discurso de um artista (seu álbum), com os álbuns de outros criadores que 
o antecederam, e assim sucessivamente (MOLINA, 2014, p. 122). 

 

   Em relação à proposta de análise, foi traçado um percurso em que a 

escolha das canções ultrapassou o limite de um mesmo álbum, o que, de certa forma, 

acompanha a repercussão dos fatos em destaque para o período em questão. O 

caminho trilhado percorreu as nuances de um período, destacando as suas relações 

com o contexto histórico, as vozes que ecoaram e as supostas relações identificadas 

com o público. 

  As canções delimitadas neste trabalho, além de possibilitar uma vertente 

cronológica, despertam o diálogo entre as vozes que ecoavam, o que mostra as 

relações entre as canções, assim como suscita o diálogo com o público brasileiro na 

década de 70, e com os fatos que se propagaram. Segundo os comentários de Wisnik, 

 

Sob o domínio da tonalidade, música e literatura são artes que se procuram 
como se quisessem suprir a falta de um signo total sobre o qual se deslocam 
num movimento sem fim. A consciência moderna vive, no entanto, desse 
dualismo entre o significante e o significado, que ela reproduz em toda a 
parte, ao mesmo tempo em que busca superá-lo (WISNIK, 2006, p.166). 
 

  A busca pela interação dos valores estéticos e culturais contemplados 

dentro de uma realidade social traduz, na riqueza dos elementos extraídos, uma 
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sintonia da linguagem, possibilitando o exercício do significante e do significado dentro 

das propostas ancoradas no gênero escolhido. 

  A trajetória parte de San Vicente (1972), álbum Clube da Esquina, 

música esta que inicia um diálogo entre os países da América Latina, ou seja, o 

“Coração Americano”, o que instigava o lado individual do corpo, projetando as ânsias 

pessoais para o todo, o coletivo, em outras palavras, “No corpo e na cidade”. O 

conjunto dos enunciados anuncia esperança, ao mesmo tempo em que contempla 

dissabores vividos. A frase “Estava em San Vicente” é pronunciada várias vezes 

durante a canção, despertando, em seu enunciado: “aquele que está vencendo”, o 

corpo que busca superar todo o sofrimento, na esperança do “amanhã”. 

  A primeira canção termina em tom de procissão: “Coração americano” e 

“Um sabor de vidro e corte”, ocorrendo, na sequência, vocalizações que pronunciam 

uma nova caminhada em busca de um novo dia: o “dia do amanhã”. 

  O corpo caminha em busca de novas perspectivas e na certeza de que 

“Nada será como antes”. A canção que se encontra no mesmo álbum, Clube da 

Esquina (1972), dialoga com os propósitos de um futuro melhor, em que o verso “Eu 

já estou com o pé nessa estrada” traduz um corpo em constante movimento, na busca 

de mudanças: “Sei que nada será como antes, amanhã”. 

  No resgate da própria identidade, primeiramente “o corpo” possui 

“coração” e sentimentos, o que impulsiona o despertar de uma nova realidade de vida 

e de tempo vivido, como se fosse o despertar de um sono profundo. Esse movimento 

de acordar comunica-se com o presente e possui várias interrogações: “Que notícias 

me dão dos amigos?”, “Que notícias me dão de você?”, o que projeta, insistentemente, 

o futuro: “Amanhã ou depois de amanhã”. 

  No anseio de dias melhores, situação que toda a população almejava, o 

país desenvolvia uma suposta ideia de “milagre econômico”, a qual era promovida 

pelo governo, através da mídia, em diversas propagandas, na busca de trazer para a 

população uma nova (porém, falsa) realidade econômica. 

  Em 1973, Milton Nascimento lança o álbum Milagre dos peixes, 

concomitantemente a todos esses aspectos relacionados ao contexto histórico. O 

intuito era fazer despertar o povo e, ao mesmo tempo, criticar as manipulações do 

sistema governamental. O álbum recebeu vários cortes em suas letras porque foi alvo 

de censura, o que levou as canções à instrumentalização, ou seja, a retirada das 

letras. 
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  A canção Milagre dos peixes critica as relações de um falso futuro, 

representado pelo “amanhã”, que é colocado como presente pelo sistema 

governamental. Esses aspectos explorados pela mídia, principalmente com a chegada 

dos televisores – a maior força midiática do período –, são despertados logo no início 

da canção: “Telas falam colorido de crianças coloridas”, ou em “De um gênio televisor”. 

  A contradição do sistema é colocada claramente nos versos: “E no andor 

de nossos novos santos/ O sinal de velhos tempos/ Morte, morte, morte ao amor”. 

Pode-se perceber a troca de valores: “morte ao amor” na frieza de destacar apenas 

valores materiais ou na ideia de “corpos” padronizados: “E eu apenas sou um a mais, 

um a mais”.   

A próxima canção: Fé cega, faca amolada, lançada no álbum Minas 

(1975), incorpora um diálogo com o contexto. Em resposta, busca uma retomada dos 

verdadeiros sentimentos e com muita determinação: “Agora não pergunto mais pra 

onde vai a estrada”. Nota-se, nos versos, a efervescência dos sentimentos humanos, 

despontando a coragem, a determinação e o espírito de luta: “O brilho cego de paixão 

e fé, faca amolada/ Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo/ Deixar o seu amor 

crescer e ser muito tranquilo”. 

  Seguindo esta trajetória, o encontro com Chico Buarque, um dos 

compositores mais censurados nesse período, foi uma parceria importante para 

Milton, o que justifica a presença dessa canção nesse trabalho. Lançada no álbum 

Minas (1976), Milton e Chico Buarque traduzem, nessa letra, uma enunciação que 

integra as relações da natureza ao corpo, ao amor e aos verdadeiros sentimentos dos 

indivíduos.  

  A pergunta que não se cala: “O que será que me dá?” produz um canto 

que ecoa ou uma sensação de busca da relação interna que eclode em uma 

exteriorização de sentimentos pertencentes à maioria da população: “Que me bole por 

dentro”, “Que brota à flor da pele”, “sobe às faces”. 

  No intuito de denunciar a realidade dos fatos, essa canção dialoga com 

a realidade vivida, uma vez que demonstra um sentimento coletivo de indignação, 

insatisfação e de necessidade de justiça: “O que não tem vergonha, nem nunca terá/ 

O que não tem governo, nem nunca terá/ O que não tem juízo”. 

  Em resposta a essa realidade, na condução dos anseios dos indivíduos, 

observamos a última canção escolhida para análise, Credo (1978), lançada no álbum 

Clube da Esquina II. O título provoca sentimentos de crença e de fé, tudo envolvido 
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pela retomada da canção San Vicente. Por meio desse encontro, há um verdadeiro 

diálogo, o que transforma a canção em um enunciado de novas perspectivas, com 

propostas que inflamam o olhar coletivo, repleto de otimismo: “Acendendo a 

esperança e apagando a escuridão/ Vamos, caminhando pelas ruas de nossa cidade”. 

  É uma verdadeira proposta de integração dos povos, em busca de um 

ideal comum: “Vamos, caminhando de mãos dadas com a alma nova/ Viver semeando 

a liberdade em cada coração”. Percebe-se a integração do corpo e da alma individuais 

ao “corpo coletivo”, o que é salientado pelo verbo “vamos” durante toda a canção. 

  Assim, o corpus selecionado buscou trilhar “um dos caminhos” que foi 

vivenciado durante a década de 70, anos estes envoltos por turbulências e desafios, 

e que, por isso, estarão marcados eternamente em nossa história. Em busca de uma 

representação para o gênero canção, optou-se pelo repertório do grupo musical Clube 

da Esquina, cujo eixo era conduzido por Milton Nascimento. O resultado da trajetória 

da banda é um importante conjunto de obras, segundo Molina: 

 

Especialmente no Brasil, a força da incorporação de diferentes gêneros em 
um mesmo álbum nos trabalhos dos músicos do tropicalismo foi tão intensa 
e influente, que passou a ser desde então, uma das características mais 
marcantes da música popular brasileira, até mesmo na música popular 
instrumental. Mas foram, provavelmente, os álbuns de Milton Nascimento da 
década de 1970, a partir do Clube da Esquina de 1972, que conseguiram 
melhor aprofundar e equilibrar tais propostas (MOLINA, 2014, p. 120). 

  

  Como pôde ser observado no comentário acima, a qualidade das 

canções é um dado importante para a escolha do corpus, pois, nele, são destacados 

elementos composicionais que permitem uma análise ampla, uma vez que as canções 

se dão em relações intrínsecas entre letra e música, as quais são enriquecidas pelos 

novos parâmetros musicais desencadeados no período pós década de 60, ou seja, 

novos tipos de arranjos musicais conciliados com o desenvolvimento ímpar das 

gravações em estúdios, o que tornou possível o trabalho com as sutilezas e com toda 

a riqueza musical (sonoridades, timbres, gêneros, ritmos, etc.). O resultado, enfim, é 

a valorização dos enunciados propostos em cada uma das canções.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No desenvolvimento das análises do corpus, verificou-se que as 

canções escolhidas têm letras em que há um amplo diálogo entre os sujeitos, 

identificando-se, por meio dos enunciados, novos parâmetros musicais desenvolvidos 

no período (arranjos, gravações, etc.). Assim, foi possível identificar questões 

pertinentes ao contexto histórico da época, as suas relações comuns entre os povos 

do Brasil e os povos de outros países da América Latina. 

Pode-se destacar que o enunciado musical foi ao encontro da realidade 

vivida pelos povos da América Latina, esta última caracterizada por um período de 

controvérsias, incertezas e insatisfações, entre a população e o sistema de governo, 

tudo camuflado pela contradição de um discurso de avanço econômico criado pelo 

regime de censura e pela posição opressora do governo. Em contrapartida, a 

população que se colocava ideologicamente contrária ao governo sofria constantes 

repressões, o que pode ser identificado em versos, palavras e expressões presentes 

nos enunciados, evidenciando essa realidade. 

Faz-se notar a ideologia na força traduzida pela busca da união entre os 

povos dos países vizinhos do Brasil, os quais também estavam vivenciando as 

mesmas condições repressoras, de censura, de exílio e de insatisfação política, o que 

pode ser identificado nas canções selecionadas como corpus. 

A trajetória escolhida para percorrer os principais aspectos referentes à 

década de 70 é vista como uma das possibilidades de percurso para que fosse 

possível elucidar certas questões de relevância desse período, o que possibilitou a 

observação das particularidades dos enunciados, do cronótopo e do desenrolar das 

relações dialógicas dispostas nesse contexto. 

Por meio dos aspectos analisados, foi possível evidenciar, a partir da 

teoria bakhtiniana, as relações entre as canções, o contexto histórico contemplado e 

as suas relações dialógicas, as quais propiciaram uma visão da dimensão do mundo 

vivido pelas pessoas naquela época. 

Foram verificadas, nas canções, as representações e as formas de 
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expressão veladas acerca dos acontecimentos e dos sentimentos latino-americanos. 

Por meio das letras das canções que compõem o corpus, a comunicação e a 

necessidade da manifestação artística alcançaram os seus anseios, tanto do Brasil 

como das nações vizinhas, o que levou à inauguração do diálogo entre o Clube da 

Esquina e as canções de língua espanhola. 

Uma vez que o objetivo dessa pesquisa consistiu em verificar, por meio 

da reflexão dialógica e do estudo acerca dos gêneros, ideologia, cronótopos, 

enunciação e dos enunciados propostos por Bakhtin, as relações estabelecidas no 

gênero canção, foi possível identificar, por meio da análise do corpus selecionado, o 

quanto as músicas deste consagrado movimento da MPB possibilitaram o estudo do 

diálogo entre os sujeitos, diante da realidade histórica, política e cultural das pessoas 

que vivenciaram esse tempo. 

Assim, com esse estudo, pode-se ressaltar o quanto a canção constitui 

uma expressão musical repleta de enunciados, ponto de encontro entre sujeitos e 

visões de mundo, os quais possibilitam, por meio do diálogo, um elo entre o discurso 

e a realidade social e cultural. À medida que o tempo avançava ao longo da década 

de repressão, as composições evoluíram para um processo coletivo de busca da 

liberdade almejada pela população e a sua enunciação transmite a mensagem de 

desejo de um futuro melhor. Esse diálogo transmite, a partir de certo momento, a ideia 

de “corpo” como discurso principal, como “aquele que está vencendo”, sempre em 

movimento.  

A realidade política demonstrou a interferência governamental, o que 

evidencia o suposto “milagre econômico”, transmitindo uma ilusão de progresso à 

nação. Nota-se uma certa imposição que deteriorava a liberdade de expressão, a qual 

era padronizada pelos anseios políticos. Todo esse processo opressor instigou a 

exteriorização dos verdadeiros sentimentos, os quais serão conduzidos para um corpo 

coletivo, no intuito de almejar uma integração, uma inteireza.  

Através da comunicação entre as canções, é válido destacar que as 

músicas, em sua maioria, foram de lançamentos de diferentes álbuns (exceto San 

Vicente e Nada será como antes, que pertencem ao mesmo álbum), o que propiciou, 

dentro do gênero canção, o diálogo entre os sujeitos e o público, o que envolve os 

trâmites de um período, perfazendo os aspectos culturais e ideológicos enriquecidos 

por meio dos enunciados e da profundidade das enunciações. 

Assim, pôde-se notar que as relações dialógicas foram concretizadas 
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não somente entre as canções, ou mesmo entre os ditames dos seus referidos álbuns, 

mas, por todo o trilhar dos fatos, das expressões e dos diálogos que estavam 

predispostos no percurso. Aspectos estes, que foram percebidos em constantes 

diálogos com a realidade, pois, o cronótopo mostrou a sua autenticidade, salientando 

os verdadeiros valores para a nação e sua população, o que fez dissipar os 

verdadeiros valores em comum na coletividade. Desta maneira, foi possível concluir o 

objetivo desse trabalho e sua proposta, porém, cabe salientar que este trabalho não 

esgota todas as possibilidades, podendo haver outros olhares, na análise do corpus 

escolhido, esperamos que a visão produzida nesta análise possa inspirar novas 

pesquisas.  
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RESUMO 

 

 

SILVEIRA, Cláudio Nazaré. Movimento Clube da Esquina : o canto de um povo, a 
voz de uma nação. 2018. 89f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade 
de Franca (UNIFRAN), Franca. 
 
 
O Clube da Esquina constituiu um movimento cultural e musical que expressou, por 
meio de canções, os valores culturais brasileiros e o contexto sociocultural de uma 
época em pleno regime de censura. A pesquisa tem como objetivo analisar as 
relações dialógicas nas letras das músicas: San Vicente; Nada será como antes; 
Milagre dos peixes; Fé cega, faca amolada; O que será e Credo, que constituem o 
corpus do trabalho. Para o suporte teórico, retomam-se as reflexões de Bakhtin e de 
estudiosos de sua obra sobre alguns conceitos, tais como: relações dialógicas, 
enunciado, ideologia e gênero discursivo. O dialogismo é um fenômeno interativo da 
dimensão da linguagem e está sempre relacionado a outros discursos, como o social, 
o cultural, o religioso e o político. O repertório de análise apoia-se na revisão 
bibliográfica qualitativa e na aplicação teórica às análises. Verificou-se, por meio da 
análise das canções selecionadas, a repressão que o Brasil e alguns países da 
América Latina estavam sofrendo naquele momento, o que é expresso por meio das 
letras das composições como uma síntese do sentimento do povo diante do regime 
de ditadura militar na década de 70. 
 
 
Palavras-chave:  Movimento Clube da Esquina; relações dialógicas; letra de música; 
gênero discursivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

SILVEIRA, Cláudio Nazaré. Movimento Clube da Esquina:  o canto de um povo, a 
voz de uma nação. 2018. 89f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade 
de Franca (UNIFRAN), Franca. 
 
 
Clube da Esquina constituted a cultural and musical movement that expressed, 
through songs, the Brazilian cultural values and the sociocultural context of an era in 
the regime of censorship. The research aims to analyze the dialogical relations in the 
lyrics of the songs: San Vicente; Nada será como antes; Milagre dos peixes; Fé cega, 
faca amolada; O que será and Credo, which constitute the corpus of work. For the 
theoretical support, the reflections of Bakhtin and of scholars of his work are taken up, 
such as: dialogical relations, statement, ideology and discursive genre. Dialogism is 
an interactive phenomenon of the language dimension and is always related to other 
discourses such as social, cultural, religious and political. The repertoire of analysis is 
based on the qualitative bibliographic review and the theoretical application to the 
analyzes. Through the analysis of the selected songs, it was verified the repression 
that Brazil and some Latin American countries were suffering at that moment, which is 
expressed through the lyrics of the compositions as a synthesis of the feeling of the 
people before the military dictatorship in the 1970s. 
 
 
Key words: Clube da Esquina movement; dialogical relations; lyrics; discursive 
genres. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Clube da Esquina, um grupo musical que envolveu vários músicos e 

compositores, propiciou, a partir da década de 60, a abertura de novos caminhos para os 

valores artísticos, manifestados por meio de suas canções. As esquinas de Belo 

Horizonte propiciaram diversos tipos de encontros de jovens compositores com o espírito 

da liberdade, na busca de pluralidade de ideias e de um viver comum, traduzidos na 

intenção de valorizar o espaço público. Assim, lançavam outros olhares sobre o contexto 

da época, marcado por um regime de censura. 

O nome pelo qual o grupo de amigos passou a ser conhecido, Clube da 

Esquina, foi congregado em torno da figura de Milton Nascimento e contou com a 

participação de Márcio Borges, Fernando Brant, Wagner Tiso, Ronaldo Bastos, Lô 

Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, Tavinho Moura, Murilo Antunes, Nelson Ângelo, 

Novelli, Tavito, Nivaldo Ornelas, Robertinho Silva, entre outros (BORGES, 1996). 

No intuito de realizar uma trajetória por meio das canções interpretadas por 

Milton Nascimento, intérpretes e compositores do Clube da Esquina, pretende-se, aqui, 

analisar no gênero musical canção, os seus enunciados e enunciações, os aspectos 

ideológicos, o cronótopo e as relações dialógicas, dentro de um contexto histórico e de 

suas manifestações sociais e políticas, com base nos acontecimentos da década de 70 

do século XX.  

Vale ressaltar, que ao me deparar com a possibilidade de realizar uma 

pesquisa científica para a dissertação do Mestrado, pude constatar a variedade de temas 

que poderiam ser abordados, mas procurei conciliar as vertentes linguísticas em uma 

manifestação que sempre esteve muito próxima do meu percurso profissional, a música. 

Pois o fato de estar em contato direto com a música desde criança, e ter em minha 

formação acadêmica, o bacharelado em música, o corpus não podia ser outro senão o 

gênero canção. Assim, foi crescendo o desejo de trabalhar a canção dialogando com os 

conceitos bakhtinianos e com os fatos importantes do regime militar. A proposta foi 

acolhida por minha orientadora Drª Camila de Araújo Beraldo Ludovice e a definição do 

corpus foram algumas canções do Clube da Esquina, movimento este que, 
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particularmente tenho muito respeito e admiração, em função do grande legado que nos 

foi proporcionado por suas canções que representa além de um requinte musical, uma 

crítica social, política e econômica da época. 

O período pós década de 60 desencadeou outras perspectivas e realidades 

para o gênero canção, uma vez que as gravações em estúdio contavam com outras 

tecnologias, sendo possível direcionar novas possibilidades de arranjos musicais. A 

gravação por canais enriqueceu significativamente as composições musicais, que 

passavam a contar com superposições de faixas, agregando uma sonoridade vertical, o 

que possibilitava outros aspectos harmônicos, rítmicos, de timbres e instrumentos. É 

possível perceber a grande mudança de valores na maneira de compor, fazer arranjos e 

dialogar com o público, como foi observado por Molina (2014), o que não se restringe 

apenas à exploração do enlace entre texto e melodia, indicando outras formas de 

trabalhar com os fonogramas. Tal mudança aprimorou as nuances das composições e, 

consequentemente, enriqueceu as canções compostas no período, propiciando outras 

possibilidades de enunciação. 

O objetivo principal desta pesquisa é verificar, por meio das relações 

dialógicas e dos estudos dos gêneros e enunciados propostos por Bakhtin, as relações 

estabelecidas por meio da canção, que, neste primeiro momento, representa a expressão 

do contexto histórico, o regime de censura, os acontecimentos e os sentimentos 

direcionados ao Brasil e a alguns países da América Latina, ocorridos entre o final da 

década de 60 e início da década de 70 do século XX. 

A análise do corpus aqui proposta está fundamentada nos conceitos de 

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

reflexões de Bakhtin e de seus estudiosos. 

De acordo com a concepção de relações dialógicas, o corpus selecionado 

procura destacar, por meio do gênero canção, os vários sentidos evocados na letra da 

música, o que permite a análise de algumas formas de expressão que o gênero 

possibilita. As vozes que permeiam o enunciado ecoam em infinitas formas de linguagem, 

em constantes diálogos, os quais tomam novas dimensões de sentido e possibilitam 

novos significados.  

A partir da manifestação dos indivíduos, pode-se dizer que a vida é, por 

consequência, dialógica na perspectiva de Bakhtin, pois viver é envolver-se sempre em 

diálogos. Toda manifestação do indivíduo está envolvida na continuidade do diálogo, cuja 

função é possibilitar alguma maneira de comunicação com o enunciado proposto, pois 



12 

toda forma de expressão é considerada como efeito do próprio diálogo. Assim, pode-se 

ressaltar a comunicação provocada por meio de diferentes manifestações da palavra, o 

que remete à integração de vários sentidos que podem ser manifestados de diferentes 

formas. Percebe-se, como resultado, a linguagem como interação social. 

Outro caráter de grande importância que deve ser ressaltado é o termo 

ideologia, ao qual conduz os principais valores que integram as estruturas sociais, que se 

apresenta como um dos eixos centrais das reflexões de Bakhtin e dos integrantes de seu 

círculo, uma vez que os problemas que este conceito abarca foram trabalhados de forma 

muito peculiar por esses estudiosos da filosofia da linguagem. 

A questão da ideologia, refletida no corpus analisado, salienta os 

pensamentos em comum dos povos latino-americanos, na busca de autenticidade dos 

indivíduos, de um futuro melhor, de liberdade de expressão e de inconformismo sobre o 

regime político vigente, e em relação às opressões que viveram nesse período de 

censura política e social. Desta forma, o cronótopo evidencia e justifica o sentido dos 

ideais propostos manifestados através das letras e da expressão das músicas, pois o 

período chamado de linha dura marcou toda uma geração, deixando as suas sequelas 

na população. 

Pode-se ressaltar, ainda, que, por meio do gênero estudado, a sintonia 

ocorre nas afinidades das interpretações das temáticas abordadas e na essência de sua 

abordagem. Assim, são alcançadas dimensões recorrentes através da busca constante 

da mensagem em toda a sua perspectiva, salientando uma função de caráter primordial 

na propagação da mensagem principal e de suas relações com os espectadores em 

comum, adeptos ao gênero em questão. 

A pesquisa é de caráter bibliográfico e qualitativo, a partir do levantamento 

de referências teóricas, em livros, artigos científicos, páginas de web sites, direcionado 

por um raciocínio dedutivo, lógico e mensurável da experiência humana. No processo, 

foram colhidos dados importantes, através dos quais se busca uma abordagem 

aprofundada acerca dos grupos sociais, das suas ideologias, do contexto e de outras 

questões importantes relacionadas ao corpus analisado. 

O corpus constitui-se da escolha e das análises das letras das seguintes 

canções: San Vicente, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant (Álbum Clube 

da Esquina I, 1972); Nada será como antes, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos 

(Álbum Clube da Esquina I, 1972); Milagre dos peixes, de Milton Nascimento e Fernando 

Brant (Álbum Milagre dos peixes, 1973); Fé cega, faca amolada, de Milton Nascimento e 
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Ronaldo Bastos (Álbum Minas, 1975); O que será (Flor da Pele), de Chico Buarque de 

Holanda (Álbum Geraes, 1976); e Credo, de Fernando Brant (Álbum Clube da Esquina 

II, 1978). 

A escolha das canções descrita acima justifica-se por terem sido 

identificados, em seu percurso, um diálogo com os principais aspectos vivenciados no 

contexto histórico da década de 70, partindo da hipótese de que os fatos históricos e 

políticos eram coincidentes na maioria dos países da América Latina.  

Assim, a primeira canção a ser analisada, San Vicente, lançada no álbum 

Clube da Esquina (1972), partiu da alusão a uma cidade, remetendo por meio do 

imaginário um diálogo com a realidade política e social vivida pelo Brasil e por outros 

países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Chile. A realidade de um golpe 

militar e de suas consequências estavam presentes nos discursos da canção em 

conformidade com a esperança de vencer, na imaginação de um futuro melhor. 

Percorrendo o contexto político, a segunda canção, Nada será como antes, 

também pertencente ao álbum Clube da Esquina (1972), tornou-se um hino, 

singularmente para a juventude. Os fortes ideais de mudança, aos poucos inflamavam a 

população, buscando o “amanhã”, numa marcha incessante no ímpeto pela própria 

identidade dos indivíduos e de uma realidade melhor. Os estudantes universitários 

passaram a cantar essa canção como um hino na maior parte dos manifestos que eram 

realizados pelo país, demonstrando os seus ideais e pensamentos. 

Na busca de camuflar toda a repressão, o Estado intensificou a ideia do 

“milagre econômico”, o que é representado em Milagre dos peixes, em 1973, no álbum 

de mesmo nome, fazendo alusão às “crianças coloridas”, que são facilmente identificadas 

como o “futuro da nação”. As propagandas governamentais eram o principal veículo 

midiático da época, e o “televisor”, que passa a ser, nesse momento, “colorido”, ajudava 

a intensificar a relação do possível progresso da nação, na contradição da busca dos 

valores da natureza e da essência dos indivíduos.  

Na sequência, percebemos a necessidade de toda a nação expor os seus 

sentimentos e a lutar por seus ideais. De acordo com essa realidade, a canção Fé cega, 

faca amolada, lançada em 1975, no álbum Minas, representa, em sua letra e 

musicalidade, uma das faixas mais inquietantes do Clube da Esquina, por meio da 

realização, em seu enunciado, de uma expressão que manifesta as questões individuais 

projetadas para a sociedade, na condução de interpretações e de diálogos diversos.  

Seguindo essa trajetória, a canção O que será (À flor da Pele), composição 
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de Chico Buarque, lançada no álbum Geraes, em 1976, com a parceria de Milton 

Nascimento, exalta os verdadeiros sentimentos dos indivíduos, através de uma 

enunciação que integra as relações de natureza ao corpo, o qual é ressaltado entre as 

supostas abordagens amorosas e os reflexos políticos e sociais. Essa canção dialoga, 

através da realidade, com o sentimento individual, o qual exterioriza para o coletivo 

indignação, insatisfação e inconformismo de uma população oprimida. A pergunta que 

não se cala: “O que será que me dá?” projeta as verdadeiras questões que unem o povo 

em um só corpo e em um só sentimento, por meio do qual é criado um diálogo entre os 

sujeitos.  

Finaliza-se a análise do corpus com a canção Credo, lançada no álbum 

Clube da Esquina II, em 1978. Neste momento, será possível retomar a primeira canção 

escolhida, San Vicente, uma vez que é estabelecido um reencontro na abertura da 

canção, o que traduz, através da sutileza do coro de vozes, um sentido religioso de 

procissão e de fé, exaltando o título Credo. Logo nos primeiros versos, vão ocorrendo 

transformações e toda a condução dos arranjos musicais vai ao encontro do novo 

enunciado, o qual remete a novos caminhos, mudanças e transformações. A caminhada 

contemplada pela busca de mudanças e de um ideal comum é salientada pelo “vamos”, 

durante a canção, na proposta de ascender a esperança e contemplar o “corpo coletivo”, 

por meio do qual são instigadas intenções de liberdade e de busca de revitalização da 

cidade como um lugar comum, uma cidade “repleta de luz e calor”.  

Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho foi dividido da seguinte 

forma: o primeiro capítulo aborda os principais conceitos acerca das reflexões 

bakhtinianas; o segundo capítulo descreve a história do Clube da Esquina, o contexto 

histórico do período analisado e os principais aspectos musicais atribuídos ao contexto; 

e o terceiro capítulo traz as análises do corpus selecionado. 

No primeiro capítulo, faz-se a explanação de alguns princípios dos 

conceitos bakhtinianos voltados às relações dialógicas, destacando ideologia, cronótopo, 

gêneros, enunciado e enunciação, pois estão diretamente vinculados com o conteúdo e 

com o objeto de análise da presente pesquisa. 

As abordagens históricas estão presentes no segundo capítulo, o qual 

discorre sobre o Clube da Esquina por meio de uma descrição de sua formação e 

trajetória. Procura-se também apontar o contexto histórico de um período de ditadura, por 

meio da citação dos principais fatos que o desencadearam nas décadas de 60 e 70. No 

intuito de aprimorar o objeto de análise, são destacados os principais elementos sonoros 
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musicais, indicados por uma nova perspectiva composicional do período e elaborados 

por uma nova vertente de arranjos e tecnologias para gravações (multicanais), o que 

enriquece os enunciados e traduz um novo direcionamento na interpretação do gênero 

canção. 

O terceiro e último capítulo apresenta as análises do corpus por meio das 

evidências da teoria bakhtiniana. Percorrem-se as letras das seis canções escolhidas 

dentre o repertório do Clube da Esquina, amparadas pelo contexto histórico e os 

principais aspectos presentes em sua musicalidade. 

Por meio das reflexões sobre os pensamentos de Bakhtin, pode-se 

evidenciar as relações das canções com o contexto histórico contemplado, trazendo à 

tona a dimensão do mundo vivido pelas pessoas naquela época. 
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CAPÍTULO I – PRINCIPAIS REFLEXÕES EM BAKHTIN  

 

 

Quando estudamos o homem, procuramos e encontramos signos em toda a 
parte e nos empenhamos em interpretar o seu significado.  

Mikhail Mikhailovitch Bakhtin 

 

Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (1895-1975) nasceu na cidade de Orion, no 

sul de Moscou, filho de funcionário de banco. Quando criança, morou na capital da 

Lituânia, onde esteve em contato com uma grande variedade de línguas. 

Posteriormente, morou e trabalhou em diversas cidades, concluindo, em São 

Petersburgo, os seus estudos no Departamento de Letras Clássicas, formando-se em 

Letras, História e Filologia. 

Em sua trajetória de vida, Bakhtin constituiu um grupo de amigos 

intelectuais, dentre eles o filósofo Matvei Kagan, o pintor Chagall, o poeta e pianista 

Volochínov e o crítico Medviédiev. Mais tarde, esse grupo foi ampliado e ficou 

conhecido como o Círculo de Bakhtin. 

De acordo com Ponzio (2016), a importância da obra de Bakhtin pode 

ser realçada pela multiplicidade, o que ocasiona uma diversidade de leituras e de 

perspectivas diferentes. Outro fator de destaque diz respeito aos vários anos de 

silêncio em que a maioria das obras do autor russo permaneceu, ficando grande parte 

em anonimato. Somente após vários anos, foram descobertas e publicadas outras 

partes de sua obra, fato este que direcionou as pesquisas para novas perspectivas 

sobre todos os estudos bakhtinianos. É constatado que os interesses originários de 

Bakhtin são pela filosofia moral, a qual é citada em seu primeiro escrito, em 1919, 

ligando os propósitos da arte com o da responsabilidade. Bakhtin não se interessa 

pela identidade do artista, nem pela identidade de um gênero literário, nem pela 

identidade da língua, mas se interessa pela responsabilidade acerca de como 

responder ao outro e pelo outro, evidenciando a alteridade como algo esteticamente 

produtivo.  
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1.1 RELAÇÕES DIALÓGICAS 

 

 

Partindo do pressuposto de que nenhum discurso pode ser considerado 

puro ou livre de relações de outros discursos, uma vez que tanto as dimensões da 

língua falada, como a língua escrita, direcionam vozes e dizeres. Assim, deparamo-

nos com as relações dialógicas. 

O dialogismo pode ser considerado como um dos princípios-chave dos 

conceitos de Bakhtin, constituindo um alicerce de toda a sua obra. Segundo Faraco 

(2009), na concepção bakhtiniana, o caráter dialógico da linguagem é o centro de 

qualquer tentativa de se buscar resolver, de maneira plena, os problemas da filosofia 

da linguagem e dos estudos linguísticos.  

A partir desse pensamento, pode-se dizer que a vida é, por 

consequência, dialógica, como argumenta Bakhtin, pois viver é se envolver sempre 

em diálogos:  

 

Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os 
lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente 
na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no 
simpósio universal (BAKHTIN, 2010, p. 348). 

 

Através deste conceito, é salientada toda a manifestação dos indivíduos, 

o que é permitido por meio da linguagem e de seus respectivos atos responsáveis. 

Assim, podem ser traçados caminhos diferentes, os quais poderão ser evidenciados 

de diversas formas, propiciando um constante intercâmbio de valores e sentidos. 

Como resultado, os enunciados ecoam em infinitas formas da linguagem, interagindo 

e desencadeando interpretações que dialogam com a mensagem proposta.  

Em vista disso, o diálogo pode ser concretizado através de várias 

manifestações do indivíduo, que são conduzidas em partes, combinadas ou em 

conjunto, traduzindo e completando o sentido das manifestações, pois a ideia de 

transparência, combinada com a essência, propicia a autenticidade do diálogo e a sua 

abrangência. 

A comunicação pode ser ressaltada como algo que ultrapassa a simples 

transmissão de informações, pois as suas várias formas de interação traduzem, 

principalmente, a questão da linguagem como interação social, deixando marcas em 
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vários âmbitos, como no núcleo familiar, nas experiências pessoais e na sociedade, 

ou seja, em todo contexto social. 

Os aspectos dispostos através das várias manifestações da linguagem 

ultrapassam o sentido da enunciação monológica, ou seja, o sentido de finalizar o 

diálogo ou deter a dispersão semântica, em que a própria língua atribui aos grupos 

sociais, direcionando aspectos organizacionais que permitem a fomentação do 

diálogo, enriquecendo as relações entre os locutores e os receptores. 

Consequentemente, desperta-se o reconhecimento da compreensão, através da 

assimilação do sinal, que passa a ser absorvido completamente pelo signo, 

possibilitando o diálogo, e a interação dos enunciados e suas respostas. 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
ato fisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 2004, p. 
123). 
 

Por meio dos enunciados, conduzidos através das enunciações, são 

produzidos os diálogos, partindo dos indivíduos ou de grupos sociais, 

complementando a essência da comunicação e, consequentemente, a sua devida 

interpretação. Os atributos de troca e os canais de comunicações, auxiliados pelos 

signos, as suas representatividades e as expressões das enunciações, agregam os 

elementos necessários para os verdadeiros propósitos atribuídos à língua, traduzidos 

no objeto da comunicação plena. 

Através da interação verbal, são proporcionadas manifestações de 

acordo com os interesses do locutor e as supostas imagens que este faz do 

interlocutor, emergindo, assim, no campo de enunciados e enunciações, a interação 

entre os sujeitos, em meio à qual o dialogismo concebe um espaço propício, 

estabelecendo tais associações. 

De acordo com Bakhtin (2015, p. 209), “[...] as relações dialógicas são 

extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não podem ser separadas do campo do 

discurso, ou seja, da língua como fenômeno integral concreto [...]”. As questões 

relacionadas à língua e à linguagem – pode ser a linguagem cotidiana, a prática, a 

científica, a artística –, estão impregnadas de relações dialógicas, porém, o estudo 

específico da linguagem, atribuído à linguística, ultrapassa os seus limites de estudos, 
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dando, assim, à metalinguística a função de analisar corretamente as atribuições 

devidas, visto que ela é entendida como um objeto autônomo e com metas próprias: 

o verdadeiro estudo das relações dialógicas. 

Segundo Faraco (2009, p. 66), “para haver relações dialógicas, é preciso 

que qualquer material linguístico (ou de qualquer outra materialidade semiótica) tenha 

entrado na esfera do discurso, tenha sido transformado num enunciado, tenha fixado 

a posição de um sujeito social”. Em outras palavras, todas as questões inerentes aos 

aspectos sociais de valores são, respectivamente, parte inerente de todo enunciado, 

postulado como unidade da interação social e como um complexo de relações entre 

pessoas organizadas socialmente. Desta maneira, o diálogo deve ser entendido como 

as lutas entre as vozes sociais, relacionando e sobrepondo as forças centrípetas e as 

forças centrífugas. 

As forças centrípetas são aquelas que atuam com vistas a normatizar, 

unificar, centralizar, regular, estabilizar, generalizar, promover recorrência, operam 

nos gêneros, estabilizam-nos e os tornam homogêneos. 

Por outro lado, as forças centrífugas atuam no sentido de estratificar e 

tornar-se de acordo com as heterogêneas, pois corroem continuamente as tendências 

centralizadoras, por meio de vários processos dialógicos a língua, tais como a paródia, 

a ironia, a sobreposição de vozes, etc. 

Outro aspecto de grande relevância pode ser destacado em relação às 

características do dialogismo, que podem ser apontadas a seguir: 

 

O dialogismo bakhtiniano, porém, é muito mais radical, pois se aplica tanto 
ao discurso cotidiano como à tradição literária e artística; diz respeito a todas 
as “séries” que entram num texto, seja ele verbal ou não-verbal, erudito ou 
popular. Aliás, o popular penetra o erudito, e vice-versa (STAM, 1992, p. 74, 
grifo do autor). 

 

A questão da abrangência das relações dialógicas é notada através dos 

aspectos do âmbito da formalidade e da informalidade dos textos e dos diálogos, 

levando à tona uma amplitude das relações nos mais variados aspectos, seja com 

relação ao campo erudito ou quanto às relações de vivências cotidianas que possam 

envolver os aspectos do dialogismo propriamente em questão. 

Outro ponto de destaque apontado por Bakhtin são as relações entre 

culturas diferentes, nas quais os aspectos de respeito aos valores deveriam realçar a 

identidade de cada uma, e não descaracterizá-las ou até mesmo menosprezá-las. O 
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ponto de encontro entre os valores diferentes deveria ser o de enaltecimento das 

culturas distintas, o que amplia os valores destacados de cada uma e, como resultado, 

aumentam-se conhecimentos, o que evidencia o respeito mútuo. O próprio diálogo 

entre os grupos sociais, despertados através de suas próprias estruturas, possibilita o 

enaltecimento de valores e costumes, os quais remetem às questões culturais e suas 

diferenças, e o respeito, que podem ser observados de uma maneira positiva, pois, 

segundo Bakhtin, 

 

É só através dos olhos de uma outra cultura”, escreve Bakhtin, “que uma 
cultura estrangeira se revela da maneira mais completa e profunda”. Mas este 
encontro dialógico de duas culturas não deveria implicar uma perda de 
identidade de nenhuma delas; em vez disso, “cada uma conserva sua 
unidade e sua totalidade aberta, porém ambas se enriquecem mutuamente” 
(STAM, 1992, p.78, grifos do autor). 

  

A representatividade do dialogismo em relação aos estudos bakhtinianos 

aponta para a possibilidade de vários patamares do diálogo, traduzindo as mais 

variadas formas de expressões, identidades e conceitos, uma vez que o dialogismo 

endereça para os verdadeiros significados as respectivas estruturas, as quais 

interagem diante de todo o processo de trocas de informações e fomentam a lucidez 

dos fatos, mapeando desde a possibilidade estrutural e a sua complexidade até a 

promoção da identificação através das particularidades simplistas. Assim, a 

manifestação discursiva, através da cultura cotidiana, transmite um grande valor, 

tendo enorme representatividade diante das relações entre os diálogos, o que, 

consequentemente, torna o dialogismo uma peça-chave para o entendimento das 

grandes estruturas.  

As relações dialógicas, caracterizadas como relações de sentido, 

estabelecem entre os enunciados, ou mesmo no interior dos enunciados, não apenas 

a interação face a face, mas toda a interação verbal, inclusive os enunciados 

separados pelo tempo e espaço, mesmo que não saibam nada um do outro, se 

confrontados no plano do sentido. 
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1.2 IDEOLOGIA  

 

 

Segundo Bakhtin (2010), “todo o signo é ideológico; a ideologia é um 

reflexo das estruturas sociais; assim, toda modificação da ideologia encadeia uma 

modificação da língua”.  

As estruturas sociais atribuem valores específicos pertencentes a um 

grupo, aos quais possibilitam fatores que contribuem para todos os aspectos da 

linguagem, podendo ser expressos das mais diferentes formas, obtendo, de acordo 

com o grupo social, o verdadeiro significado para o público em comum. Aspectos estes 

que ressaltam a sua verdadeira identidade por meio das manifestações da linguagem, 

como salientado por Bakhtin: 

 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, 
mas também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que 
funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como o 
som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como outra 
coisa qualquer (BAKHTIN, 2010, p. 33). 

 

A relação entre o signo e a ideologia está disposta através dos 

propósitos argumentativos de identificação, reconhecendo e atribuindo um 

direcionamento para os significados e os seus valores afins, o que potencializa as 

relações, as quais passam a ser distintas de acordo com as características 

pertencentes a cada indivíduo ou grupo. Através da relação usual da linguagem e de 

seus significados, e da organização social dos indivíduos, torna-se possível observar 

os propósitos ideológicos que consolidam uma unidade social. 

As manifestações dos indivíduos, ou grupos sociais, estão envolvidas 

por diferentes formas de expressão, trazendo os seus significados e a sua ampla 

funcionalidade, realizados através dos discursos, ressaltando, principalmente, o 

discurso interior, apontado por Bakhtin: 

 

[...] A palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. Os processos de 
compreensão de todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma peça 
musical, um ritual ou um comportamento humano) não podem operar sem a 
participação do discurso interior. Todas as manifestações da criação 
ideológica – todos os signos não-verbais – banham-se no discurso e não 
podem ser nem totalmente isoladas nem totalmente separadas dele 
(BAKHTIN, 2010, p. 38). 
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Em relação ao ato ideológico, é pertinente salientar todos os fenômenos 

que o envolvem e o conduzem e, simultaneamente, acompanham-no na ação 

propriamente dita, permanecendo em evidência a participação efetiva do discurso 

interior. Destaca-se, assim, a sua essência e a sua função primordial de efetividade 

ideológica. Contudo, é imprescindível salientar que, segundo Bakhtin (2010, p. 38), 

“isso não significa, obviamente, que a palavra possa suplantar qualquer outro signo 

ideológico. Nenhum dos signos ideológicos específicos, fundamentais, é inteiramente 

substituível por palavras”. Neste caso, são postos em relevo todos os envolvimentos 

decorrentes do ato, as suas referências e a sua abrangência relativa ao seu significado 

e ao público em comum, pois “é impossível, em última análise, exprimir em palavras, 

de modo adequado, uma composição musical ou uma representação pictórica [...]”, o 

que evidencia, desta forma, a postura de equilíbrio em relação às palavras e aos seus 

signos, remetendo a questões ideológicas propriamente declaradas. Portanto, no 

processo, salientam-se todos os aspectos que envolvem e conduzem as palavras, 

elevando as suas relações com o público, o que proporciona a verdadeira 

compreensão da linguagem em questão.  

As questões que envolvem a relação da palavra e os signos ideológicos 

são ressaltadas através do verdadeiro significado apresentado quando a sua 

manifestação se faz por completo. Para tanto, faz-se necessário promover essa 

interação dos elementos expressos através da linguagem, o que leva a uma unidade 

de significados, como esclarece Bakhtin:  

 

[...] Todavia, embora nenhum desses signos ideológicos seja substituível por 
palavras, cada um deles, ao mesmo tempo, se apoia nas palavras e é 
acompanhado por elas, exatamente como no caso do canto e de seu 
acompanhamento musical (BAKHTIN, 2010, p. 38). 

 

A relação apontada na citação acima, por Bakhtin, traduz claramente a 

necessidade específica, à qual é pertinente um conjunto de ações para traduzir o 

verdadeiro significado ideológico, pois, assim como o signo necessita das palavras, 

em várias questões específicas, as palavras precisam ser analisadas em 

concordância com as disposições dos signos, como o próprio exemplo do canto e o 

seu acompanhamento musical. Neste caso, vale salientar as possibilidades musicais, 

nas quais os elementos que envolvem as estruturas musicais, por si só, traduzem os 

seus significados.  
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Os aspectos musicais podem ser analisados de vários ângulos, partindo 

de períodos musicais, gêneros musicais ou estilos musicais, o que disponibiliza as 

suas devidas análises e as respectivas interpretações. Em relação às canções, tema 

de análise desse trabalho, este gênero tem como princípio a relação entre letras e 

melodias, o que traduz uma relação horizontal, à qual, posteriormente, são agregados 

os valores verticais, tais como a harmonia, o ritmo, as dinâmicas e os timbres, ou seja, 

envolvendo as propriedades do som e dos elementos essenciais, evidenciando, 

assim, os enunciados das canções como a sua própria interação com a enunciação a 

partir de valores estéticos de interpretações.  

Nota-se, desta forma, que a clarividência dos significados necessita 

identificar todos os signos que permeiam as palavras emitidas através do canto, no 

qual a própria forma de expressão que o sustenta proporciona significados 

identificáveis de cunho ideológico. Contudo, pode-se observar que a palavra sempre 

está repleta de conteúdo vivencial, a partir do qual são despertadas relações que 

dizem respeito às nossas próprias experiências e sentidos dados à vida, acentuando 

as referências que conduzem ao significado de fatores internos e externos que estão 

intimamente relacionados.  

“Não é a atividade mental que organiza a expressão, mas, ao contrário 

é a expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina sua 

orientação” (BAKHTIN, 2010, p.116). Neste propósito, é nos dado o significado da 

relação inversa, ou seja, das relações que nos envolvem, os seus significados e o 

próprio encontro de valores externos e internos que estão dispostos nos indivíduos, 

ou grupos sociais. Através dos elementos que envolvem direta ou indiretamente a 

comunicação e, principalmente, a relação entre os enunciados e as suas respectivas 

enunciações, ao mesmo tempo, são agregados sentidos, os quais viabilizam o 

verdadeiro sentido e a sua respectiva compreensão, o que passa a se concretizar 

através do próprio ato do fazer.  

O verdadeiro encontro possibilitado através das questões ideológicas 

mostra uma abrangência de valores, os quais são identificados, mas que, ao mesmo 

tempo, já estão internalizados pelos indivíduos pertencentes ao mesmo grupo social, 

o que facilita e instiga o diálogo entre pessoas e grupos afins, fomentando todos os 

aspectos estruturais e a comunicação entre os grupos.  

Segundo comenta Faraco, 
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[...] os signos são intrinsecamente sociais, isto é, são criados e interpretados 
no interior dos complexos e variados processos que caracterizam o 
intercâmbio social. Os signos emergem e significam no interior de relações 
sociais, estão entre seres socialmente organizados; não podem, assim, ser 
concebidos como resultantes de processos apenas fisiológicos e psicológicos 
de um indivíduo isolado; ou determinados apenas por um sistema formal 
abstrato. Para estudá-los, é indispensável situá-los nos processos sociais 
globais que lhes dão significação (FARACO, 2009, p. 49). 

 

A disposição direta com os signos e as suas relações sociais instigam 

relações diretas com os processos sociais globais, pois não basta apenas relacionar 

pequenos grupos isolados ou mesmo alguns indivíduos. A questão exige um nível de 

abrangência que realmente comprove os seus ideais e os verdadeiros significados, e 

que atestem conceitos em comum, salientando laços de identidade que relacionem e 

organizem propósitos e valores partilhados. 

Segundo Ponzio (2016), a noção de ideologia, segundo toda a obra de 

Bakhtin, indica diferentes formas de cultura, estabelecendo três níveis distintos: 1) os 

sistemas superestruturais, como a arte, o direito, a religião, a ética, etc., 

caracterizando a ideologia oficial, quanto às diferentes camadas da consciência 

individual; 2) há as que podem coincidir com a ideologia oficial e as que coincidem 

com a ideologia não oficial; e 3) as que são as camadas do inconsciente e do discurso 

censurado. 

A relação de ideologia com o comportamento e a atitude em comum dos 

sujeitos de um grupo social busca, através de suas concepções, atribuir e direcionar 

os seus valores, projetando o aspecto amplo dos sistemas de valores, o que aponta 

para o posto de ideologia dominante. 

Em todos os aspectos que envolvem organizações estruturais são 

percebidos elementos determinantes para a caracterização dos seus valores, 

portanto, é notável destacar a questão da própria língua em relação direta com a 

ideologia e o seu papel dominante. De acordo com Bakhtin, 

 

A língua, no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou 
relativo à vida. Para se separar abstratamente a língua de seu conteúdo 
ideológico ou vivencial, é preciso elaborar procedimentos particulares não 
condicionados pelas motivações da consciência do locutor (BAKHTIN, 2004, 
p. 96). 
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Ao se deparar com os propósitos da língua, podem ser notadas as 

questões de manifestações discursivas, com destaque para os conteúdos e as 

expressões que apontam para valores sociais percebidos de forma consciente, ou 

mesmo inconsciente, revelados pelos sujeitos. Esses valores surgem de acordo com 

fatores de identificação, que podem ser vistos no próprio cotidiano do indivíduo, como 

os aspectos que se relacionam ao meio, como também para questões e pensamentos 

de grupos sociais, cuja direção são os valores compartilhados socialmente. Os valores 

ideológicos, geralmente, estão vinculados ao lugar que o indivíduo ocupa na 

sociedade ou a sua classe social, proporcionando, através dos discursos, a sua 

ampliação, o que intensifica as relações através do diálogo. 

As questões referentes à ideologia estão relacionadas aos grupos 

organizados, como aos de pessoas sindicalizadas, grupos de estudantes e outros, em 

que os seus valores estão dispostos nas interações pertencentes ao plano concreto 

dos acontecimentos ou em uma série de fatos materiais determinados e distintos de 

uma época ou período histórico, que viabilizam as relações dos estudos do cronótopo, 

sobre o qual trataremos a seguir. 

 

 

1.3 CRONÓTOPO 

 

 

Segundo Fiorin (2016, p. 146), a palavra cronótopo é “formada das 

palavras gregas crónos (tempo) e tópos (lugar)”, apontada, principalmente, pelas 

representações literárias do romance, as quais projetam as ideias de tempo e espaço 

na abordagem de Bakhtin. Esse termo foi usado, primeiramente, na composição da 

esfera do texto literário, inserido em situações relativas ao tempo e ao espaço, 

referenciadas ao sujeito, por isso, constitui uma relação primordial, tornando-se o 

centro de constituição dos acontecimentos espaço-temporais. 

De acordo com os estudos bakhtinianos, pode-se ressaltar o cronótopo 

como de grande relevância para a análise dos gêneros discursivos, atribuindo-lhes, 

através do dialogismo, a compreensão da relação do tempo e a constituição do espaço 

em diferentes perspectivas a partir de um paralelo com fatores culturais e diferentes 

sistemas de signos. 

É salientada, através da pluralidade de cronótopos sugerida por Bakhtin, 
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a referência ao tempo histórico, que busca os pilares culturais de uma determinada 

sociedade e a sua história de vida, dos povos, das gerações, dos costumes e dos 

valores, demonstrando as diversas relações dos sujeitos em interação com a 

realidade e os significados dos fatos apresentados. 

Pode-se notar que, nas reflexões bakhtinianas, quando se trata da 

relação tempo e espaço, procura-se uma abordagem diferente da tradicional, pois elas 

relacionam o ponto de vista da orientação dialógica e os seus desdobramentos, 

traçando, como objetivo, a simultaneidade de experiências distintas que se 

realizavam, ou seja, ir além do entendimento do tempo enquanto sequência de fatos 

ou no sentido de duração das ocorrências. 

Como ressalta Amorim (2014, p.105), “o conceito de cronótopo trata de 

uma produção da história. Designa um lugar coletivo, espécie de matriz espaço-

temporal de onde as várias histórias se contam ou se escrevem”. Desta forma, 

perfazem-se as várias facetas que envolvem os acontecimentos referentes ao seu 

tempo, ocorridos em determinados espaços, o que desemboca em uma análise das 

possíveis relações entre indivíduos ou grupos com os devidos fatos.  

A relação do sujeito individual em contraponto com o entendimento de 

sujeito público pode ser vista através de múltiplas possibilidades de vivências através 

do meio ou grupo social, a partir dos quais as relações interpessoais se intensificam, 

como pode ser notado na seguinte citação: 
 

Bakhtin mostra que à visão do sujeito individual e privado corresponde um 
tempo individualizado e desdobrado em múltiplas vivências. Já numa visão 
do homem como sujeito público, que se define inteiramente pela esfera social, 
corresponde um tempo coletivo e único: tempo partilhado por todos em 
esferas comuns de atividade (BRAIT, 2006, p.105-106). 

 

Por meio do seu princípio condutor, o cronótopo demonstra a imagem 

dos acontecimentos, representando, de acordo com cada tempo – seja social, cultural, 

ou até mesmo emocional –, os princípios organizadores dos principais acontecimentos 

temáticos de um enunciado. 

Como descrito por Bakhtin, 

 

O cronotopo determina a unidade artística de uma obra literária no que ela 
diz respeito à realidade efetiva. Por isso, numa obra, o cronotopo sempre 
contém um elemento valioso que só pode ser isolado do conjunto do 
cronotopo literário apenas numa análise abstrata. Em arte e em literatura, 
todas as definições espaço-temporais são inseparáveis umas das outras e 
são sempre tingidas de uma matiz emocional (BAKHTIN, 2014, p. 211). 
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É possível observar, através da citação acima, a necessidade de análise 

em sua integridade, pois o distanciamento entre o tempo e o espaço, e o seu valor 

emocional, descaracteriza a verdadeira realidade dos fatos. Por isso, faz-se 

necessária a relação entre o cronótopo e a demonstração entre mundo real e 

imaginário, enriquecendo não só o processo de criação da obra em si, mas todas as 

relações posteriores com o público. 

O cronótopo revela valores e sugere emoções e sensações dos sujeitos, 

constituindo os sentidos do texto, o que determina a essência artística de uma obra, 

pois une o contexto e as unidades temáticas, proporcionando, assim, através da sua 

completude, o seu verdadeiro significado. Assim, dialoga conforme os seus vários 

leitores e os seus respectivos sentidos. Portanto, como afirma Bakhtin, “[...] a 

linguagem é essencialmente cronotópica como tesouro de imagens. É cronotópica a 

forma interna da palavra, ou seja, o signo mediador que ajuda a transportar os 

significados originais e espaciais para as relações temporais” (BAKHTIN, 1990, p. 

356). 

Bakhtin (1990, p. 357) afirma, em seu estudo, que “cada cronotopo pode 

incluir em si uma quantidade ilimitada de pequenos cronotopos, pois cada tema possui 

seu próprio cronotopo, mas sempre um deles é dominante ou englobado”. O filósofo 

russo diz ainda que “os cronotopos podem se incorporar um ao outro, coexistir, se 

entrelaçar, permutar, confrontar-se, se opor ou se encontrar nas inter-relações mais 

complexas” (BAKHTIN, 2014, p. 105), o que caracteriza a vida e a arte como 

desdobramentos desses valores, os quais são endereçados pelos sujeitos em suas 

mais complexas vontades, em relação com a época, os grupos sociais e as gerações. 

A respeito disso, Amorim explicita os seus pressupostos, 

 

Podemos então concluir que, no trabalho de análise dos discursos e da 
cultura, quando conseguimos identificar o cronotopo de uma determinada 
produção discursiva, poderemos dele inferir uma determinada visão de 
homem. Determinadas produções culturais facilitam essa tarefa, pelo seu 
poder de síntese e por sua precisão, e podem, assim, nos ajudar a identificar 
o que poderíamos chamar de cronotopo contemporâneo (AMORIM, 2014, p. 
106). 

 

O processo cronotópico se realiza no mundo social, em que o mundo 

real e a obra estão interligados, propiciando uma interação constante e uma troca 

entre os sujeitos, uma vez que tal processo intensifica a relação tempo-espaço e as 
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distinções entre o real e o representado, manifestando, em cada tempo, de acordo 

com os seus mais amplos e diversos aspectos, a aproximação e o diálogo. 

 

 

1.4 GÊNEROS 

 

 

Os estudos de Bakhtin sobre gêneros discursivos propiciaram outros 

parâmetros: “considerando não a classificação das espécies, mas o dialogismo do 

processo comunicativo” (MACHADO, 2005, p.151). Para tal, as reações interativas, 

como os processos produtivos de linguagem, passam a ser entendidos como gêneros 

e discursos, ou seja, o centro da esfera da linguagem verbal ou da comunicação 

fundada da palavra. 

Esta nova vertente lançada sobre as perspectivas acerca dos gêneros 

discursivos pode ser observada na visão de Machado: 

 

A partir dos estudos de Bakhtin foi possível mudar a rota dos estudos sobre 
os gêneros: além das formações poéticas, Bakhtin afirma a necessidade de 
um exame circunstanciado não apenas da retórica, mas, sobretudo, das 
práticas prosaicas que diferentes usos da linguagem fazem do discurso, 
oferecendo-o como manifestação de pluralidade (MACHADO, 2005, p. 152). 

 

Através dessas novas formulações de gêneros, segundo Machado 

(2005), foi possível abrir novas perspectivas para o amplo campo da comunicação, no 

qual estava implícito que toda a relação como os meios de massa traz significados 

para as modernas mídias digitais, o que pode ser sustentado por meio dos propósitos 

lançados através das teorias bakhtinianas. 

Outro aspecto de grande importância ressaltado por Bakhtin é a 

distinção entre a abrangência dos gêneros do discurso. Ele a classifica em dois tipos: 

os gêneros primários (simples) e os gêneros secundários (complexos). O primeiro tem 

como característica a comunicação verbal espontânea; e o segundo “surge nas 

condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido 

e organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc.” 

(BAKHTIN, 2003a, p. 263). Segundo Bakhtin, os gêneros complexos, devido à sua 

ampla comunicação, interferem diretamente nos gêneros primários, absorvendo e 

modificando constantemente o seu processo de formação. Pode-se destacar que o 
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diálogo que impera em ambas as modalidades – pois as palavras adquirem 

expressividades no interior do discurso em função do gênero e de suas 

especificidades –, leva a linguagem a adquirir questões próprias de cada gênero, os 

quais se materializam e se atualizam em cada enunciado. De acordo com estes 

propósitos: 

 

[...] pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três 
aspectos: como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como 
palavra alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, 
como a minha palavra, porque, uma vez que eu opero com ela em uma 
situação determinada, com uma intenção discursiva determinada, ela já está 
compenetrada em minha expressão (BAKHTIN, 2003b, p. 294). 

 

A intenção da palavra envolvida por sua expressão e, respectivamente, 

os signos que a permeiam, estará de acordo com os verdadeiros propósitos do 

enunciado, o que passa a ser facilmente identificado quando o diálogo é realizado 

dentro da identificação do gênero proposto e o seu público, o que pode ser notado na 

passagem: “em diferentes gêneros podem revelar-se diferentes camadas e aspectos 

de uma personalidade individual, o estilo individual pode encontrar-se em diferentes 

relações de reciprocidade com a língua nacional” (BAKHTIN, 2003, p. 266), 

intensificando, assim, as relações dialógicas. 

Para ilustrar as questões pertinentes aos gêneros na teoria bakhtiniana, 

de acordo com Stam, 

 

[...] Bakhtin chama a atenção para um amplo leque de “gêneros do discurso” 
orais e escritos, simples e complexos. Para Bakhtin, os gêneros literários 
“nobres” têm íntima ligação com os gêneros do discurso cotidiano (conversa, 
saudações, discussões etc.). O espectro abrange desde as “breves réplicas 
da conversa corriqueira”, os relatos cotidianos, as ordens militares, até todos 
os gêneros literários (do provérbio ao romance em vários volumes), chegando 
também a “gêneros secundários (complexos) do discurso”, como o 
comentário sociocultural e a pesquisa científica (STAM, 1992, p. 68, grifos do 
autor). 

 

A questão do gênero nos leva a refletir sobre a sua importância como 

fator de análise dos fatos, pois, através de traços em comum, são aproximadas as 

relações e as identificações dos enunciados: “[...] estipula-se que falamos por meio de 

gêneros no interior de determinada esfera da atividade humana. Falar não é, portanto, 

apenas atualizar um código gramatical num vazio, mas moldar o nosso dizer às formas 

de um gênero no interior de uma atividade” (FARACO, 2009, p. 126-127). Atribuem-
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se, assim, valores e significados pertencentes a cada indivíduo em relação ao grupo 

social de sua identificação. 

Em relação aos gêneros, de acordo com Faraco: 

 

Ao gerarem expectativas de como serão as ações, eles nos orientam diante 
do novo no interior dessas mesmas ações: auxiliam-nos a tornar o novo 
familiar pelo reconhecimento de similaridades e, ao mesmo tempo, por não 
terem fronteiras rígidas e precisas, permitem que adaptemos sua forma às 
novas circunstâncias (FARACO, 2009, p. 130).  

 

Um fator de grande relevância necessita ser destacado: “Se é verdade 

que a consciência humana compreende a realidade através da linguagem, é preciso 

acrescentar que a linguagem só adquire sentido através de enunciados, elaborados 

segundo determinadas formas institucionalizadas, os gêneros discursivos” 

(CARETTA, 2011, p. 24), portanto, as questões pertinentes ao gênero propõem uma 

relação de identificação entre os enunciados, aproximando-os da realidade dos fatos, 

o que também permite o surgimento de novos valores e de novos conceitos, 

ampliando, constantemente, o significado de tudo o que envolve a especificidade das 

questões abordadas, uma vez que projeta uma constante troca em todas as 

dimensões do discurso.  

 

 

1.5 ENUNCIADO/ENUNCIAÇÃO 

 

 

O uso da linguagem e o emprego da língua coexistem nos mais diversos 

aspectos das atividades humanas, portanto, o emprego da língua acontece através 

dos enunciados. Seja qual for a sua manifestação, oral ou escrita, os enunciados se 

realizam de forma concreta, uma vez que refletem as suas características específicas 

não só por seu conteúdo e estilo de linguagem, mas também por toda a sua estrutura 

composicional. 

Conforme as características específicas dos enunciados, “cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 

discurso” (BAKHTIN, 2010, p. 262). Tal constatação coloca em evidência as 

possibilidades de relacionar as atividades humanas e os atos discursivos, envolvendo 
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as questões de heterogeneidade dos gêneros, o que concede vários planos possíveis 

para as análises e os estudos discursivos. 

Como caracteriza Bakhtin, 

 

Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum 
fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da 
língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação 
e elaboração de gêneros e estilos (BAKHTIN, 2010, p. 268). 

 

O estudo dos enunciados está ligado diretamente aos gêneros 

discursivos, portanto, tal estudo é de fundamental importância para a superação das 

questões que remetem à amplitude do discurso, possibilitando, através da perspectiva 

do enunciado como unidade real da comunicação discursiva, compreender a 

abrangência referente à língua enquanto sistema. É perceptível que a enunciação 

“possui como unidades da comunicação discursiva peculiaridades estruturais comuns, 

e antes de tudo limites absolutamente precisos” (BAKHTIN, 2010, p. 274-275), o que 

se faz presente nas mais diversas realidades de estruturas composicionais, seja pelo 

conteúdo ou mesmo pelo volume. 

É conveniente ressaltar, sobre o enunciado, que se trata da natureza da 

oração, pois, segundo Bakhtin (2010, p. 279), “a ausência de uma teoria elaborada do 

enunciado como unidade da comunicação discursiva redunda em uma distinção 

imprecisa da oração e do enunciado e frequentemente total confusão dos dois”. Esta 

hipótese remete à essência do diálogo real, elucidando a forma mais simples e 

também clássica da comunicação discursiva, a qual envolve vários campos da 

comunicação, pois são os sujeitos que irão determinar os limites dos enunciados. A 

oração, em seu sentido pleno, quando proporciona o caráter responsivo do falante, 

concordando ou discordando, projeta possibilidades de respostas, as quais 

possibilitam outras dimensões de significados. 

A alternância dos sujeitos do discurso é a primeira peculiaridade do 

enunciado que o distingue como unidade da língua. A segunda peculiaridade, a qual 

está relacionada com a primeira, é a conclusibilidade específica do enunciado. Assim, 

“o primeiro e mais importante critério de conclusibilidade do enunciado é a 

possibilidade de responder a ele, em termos mais precisos e amplos, de ocupar em 

relação a ele uma posição responsiva” (BAKHTIN, 2010, p. 280, grifo do autor). A 

terceira peculiaridade, e a mais importante, diz respeito às formas estáveis de gêneros 
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do enunciado, abordando a intenção discursiva do falante por meio da adequação ao 

gênero escolhido, o que organiza os diálogos e os seus discursos. 

“Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. É a 

posição ativa do falante nesse ou naquele campo do objeto e do sentido” (BAKHTIN, 

2010, p. 289). Tal afirmação salienta que, no primeiro momento, o enunciado 

pronuncia as suas primeiras intenções através da sua estrutura composicional. Na 

sequência, pode ser observado o elemento expressivo, o que dá uma dimensão 

emocional ao conteúdo do objeto e ao sentido do enunciado, produzindo a entonação 

expressiva, pois, até mesmo uma palavra isolada emitida com expressão, pode ser 

considerada um enunciado completo. 

Os aspectos que envolvem o enunciado podem ser observados nas mais 

diversas relações dialógicas, podendo promover valores e intenções de acordo com o 

indivíduo, família, grupo social, seu tempo e espaço. Podem-se observar as 

variedades de manifestações que envolvem o enunciado e suas manifestações, assim 

como afirma Bakhtin, 

 

Em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo familiar de 
amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem cresce e vive, sempre 
existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras 
de arte, ciências, jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, as 
quais elas citam, imitam, seguem. Em cada época e em todos os campos da 
vida e da atividade, existem determinadas tradições, expressas e 
conservadas em vestes verbalizadas: em obras, enunciados, sentenças, etc 
(BAKHTIN, 2010, p. 294). 

 

A expressão pode ser entendida como uma das essências do enunciado, 

sendo assim, promove a sua verdadeira identidade, trazendo à tona os elementos por 

meio de características identificáveis da comunicação, dispostas por um gênero em 

comum. A partir da postulação desses elementos, os signos aproximam e aquecem o 

diálogo e todas as suas relações. 

Como caracteriza Bakhtin (2010), através da experiência discursiva 

individual, é promovida a interação dos enunciados, o que produz respostas 

caracterizadas por meio das palavras do outro, pois essas palavras conduzem os 

valores e as expressões, uma vez que produzem ecos de uma expressão individual 

alheia.  

De acordo com os estudos bakhtinianos, através da linguagem, são 

ressaltados o enunciado concreto e a enunciação, com destaque, principalmente, para 
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o enunciado/enunciação, pois “a linguagem é concebida de um ponto de vista 

histórico, cultural e social” (BRAIT, 2005, p. 65). Assim, no processo enunciativo, são 

envolvidas as questões pertencentes à comunicação efetiva, os sujeitos e todo o 

discurso. Por outro lado, não obrigatoriamente esta concepção se encontra pronta e 

acabada em uma determinada obra, pois esta vai se integrando com outras obras, 

ampliando, assim, outras noções através de suas construções, o que irá produzir 

novos significados. 

Do ponto de vista de Brait (2005, p. 65, grifo da autora), “Em Discurso 

na vida e discurso na arte – sobre poética sociológica (1926), assinado por Voloshinov, 

os termos enunciado, enunciado concreto, enunciação estão diretamente ligados a 

discurso verbal, à palavra e a evento”. Em vista disso, nota-se que a palavra é 

retratada na vida cotidiana, supostamente integrada à obra como um todo, 

constituindo outros elementos que ampliam a dimensão comunicativa e instigam 

vários elementos que integram o enunciado. Como resultado, produz-se uma 

interação entre o verbal e o não-verbal, ampliando o contexto histórico, tanto nos 

aspectos que antecedem o enunciado, tanto quanto àquilo que ele mesmo possa 

projetar. 

De acordo com Faraco, 

 

[...] quaisquer enunciados, se postos lado a lado no plano do sentido, 
“acabam por estabelecer uma relação dialógica”. Mesmo enunciados 
separados um do outro no tempo e no espaço e que nada sabem um do outro, 
se confrontados no plano do sentido, revelarão relações dialógicas. E isso em 
qualquer ponto do vasto universo da criação ideológica, do intercâmbio 
sociocultural (FARACO, 2009, p. 65, grifo do autor). 

  

Em suma, os enunciados refletem as tradições de cada época e de cada 

esfera da vida e da realidade, sendo destacadas, através das obras e das palavras, 

as suas verdadeiras relações de sentido. O discurso individual, que toma outras 

dimensões através dos enunciados individuais, evolui através da interação com os 

enunciados individuais do outro, promovidos pela expressão das palavras, aquecendo 

as reações-respostas entre os enunciados, o que amplia, por consequência, a esfera 

da comunicação verbal. É importante ressaltar que Bakhtin (2010) contesta a 

inadequação dos procedimentos de análise linguística para ilustrar a enunciação 

completa, podendo ser uma palavra, uma frase ou uma sequência de frases. 

Compreende-se, assim, a enunciação como uma réplica do diálogo social e a unidade 
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de base da língua, ou seja, é a natureza social, portanto, ideológica da palavra: “A 

situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente 

e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior a estrutura da enunciação” 

(BAKHTIN, 2010, p. 117). Enfim, a partir das perspectivas apresentadas acerca do 

pensamento bakhtiniano sobre a concepção de enunciado/enunciação, configura-se 

a necessidade de que sejam observadas e analisadas as construções ao longo do 

conjunto das obras, indissociavelmente de outras noções de construção de sentidos. 

Sobre isso, é importante ressaltar que    

 
O que se chama habitualmente “individualidade criadora” constitui a 
expressão do núcleo central sólido e durável da orientação social do 
indivíduo. Aí situaremos principalmente os estratos superiores, mais bem-
formados, do discurso interior (ideologia do cotidiano), onde cada 
representação e inflexão passou pelo estágio da expressão, de alguma forma 
sofreu a prova da expressão externa. Aí situaremos igualmente as palavras, 
as entoações e os movimentos interiores que passaram com sucesso pela 
prova da expressão externa numa escala social mais ou menos ampla e 
adquiriam, por assim dizer, um grande polimento e lustro social, pelo efeito 
das reações e réplicas, pela rejeição ou apoio do auditório social 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p.125). 

 

De acordo com os propósitos da enunciação, pode-se esclarecer a linha 

de pensamento e de ação e, consequentemente, de efetivação dos enunciados, como 

formas que envolvem os indivíduos e o seu meio social, destacando o elo do ato da 

fala, que abrange uma determinada situação, assim como as relações diretas ou 

indiretas referenciadas através de um contexto amplo, o que produz os aspectos 

fundamentais da língua, ou seja, a interação verbal. 

Outro aspecto importante a ser destacado são as dimensões que 

envolvem os discursos interiores relacionados com o auditório, tomando, assim, 

propósitos que direcionam as relações externas, o que tende a ampliar as expressões 

e as ações por meio de gestos, signos e resposta verbal, que estão diretamente 

relacionados com os participantes da situação de enunciação, em que cada elemento 

propicia um sentido e uma apreciação. Nas palavras de Bakhtin, 

 

Conclui-se que o tema da enunciação é determinado não só pelas formas 
linguísticas que entram na composição (as palavras, as formas morfológicas 
ou sintáticas, os sons, as entoações), mas igualmente pelos elementos não 
verbais da situação. Se perdermos de vista os elementos da situação, 
estaremos tampouco aptos a compreender a enunciação como se 
perdêssemos suas palavras mais importantes. O tema da enunciação é 
concreto, tão concreto como o instante histórico ao qual ela pertence. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p.133-134) 
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Os aspectos preponderantes em relação à enunciação procuram 

abranger todos os elementos que despertam a realidade dos fatos, trazendo a sua 

essência, a qual, ao mesmo tempo, relaciona-se com o contexto, o que fomenta o 

diálogo com o público, aproximando a realidade do enunciado. Pode-se notar que os 

elementos colocados em destaque através da enunciação proporcionam uma 

dimensão compreensiva, uma vez que ultrapassam os limites das próprias formas 

linguísticas, o que potencializa as relações entre os indivíduos e o grupo social, 

impulsionando naturalmente as relações dialógicas. 
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CAPÍTULO II – O MOVIMENTO CLUBE DA ESQUINA 

 

 

Considerado um movimento de grande influência musical, reconhecido 

por sua notoriedade, o Clube da Esquina procurou transmitir, por meio de seus 

compositores e músicos, uma forma de manifestação artística mediada por recursos 

inovadores. A sua participação no cenário artístico musical se tornou efetiva através 

das canções, dispostas em um momento histórico de alta relevância, pois pertencem 

a um cenário complexo para os brasileiros e para os habitantes dos países vizinhos 

da América Latina, os quais vivenciaram, principalmente, os ditames de regimes 

militares nas décadas de 60 e 70 do século XX. 

O período de opressão que se instalou nesse contexto instigou outras 

formas de expressão da população, tornando, assim, as manifestações artísticas um 

grande veículo para dialogar e, ao mesmo tempo, reivindicar, de maneira perspicaz, 

os anseios da população, visto que vigorava um regime de extrema censura. Estas 

questões são apontadas no seguinte comentário de Napolitano: 

 

Na luta contra a censura e a ditadura, concorreram muitos grupos e 
indivíduos. Nos anos 70, por exemplo, artistas populares – sobretudo aqueles 
ligados à música, como Chico Buarque de Holanda, Ivan Lins, Vitor Martins, 
Gonzaguinha, João Bosco, Aldir Blanc, Milton Nascimento, Elis Regina, entre 
outros –, aproveitando-se do próprio crescimento da indústria cultural no 
Brasil, tornaram-se porta-vozes dos valores democráticos e emancipadores, 
que se contrapunham à realidade política vigente. Mesmo sob censura, a 
música popular foi fundamental para disseminar na sociedade, sob forma 
poética e metafórica, o imaginário da liberdade [...] (NAPOLITANO, 1998, p. 
45). 

 

Em busca das bases sólidas da amizade, da liberdade e do resgate de 

valores, a proposta do Clube da Esquina abre a possibilidade da troca de ideias para 

a criação de novos caminhos, mediante a participação de vários compositores e 

músicos, os quais, através de suas canções, vivenciaram intensamente aquele 

período marcado da história, por meio da promoção de um movimento constante, 

envolvendo artistas e toda a população, o que alcançou uma dimensão mundial. De 

acordo com Canton: 
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Nos anos 70, o Clube ganhou reconhecimento nacional e internacional ao 
trazer, para o grande público, conteúdos estético-ideológicos que, por meio 
de novos processos de hibridação, combinavam música brasileira e 
estrangeira. É essencial observar que a obra do Clube tomava forma em um 
contexto de disputas em torno do tema da “nacionalidade”, tanto na arena 
cultural quanto na política (CANTON, 2010, p. 14). 

 

As novas propostas musicais que despontavam nesse período, em que 

os elementos musicais tomavam outras dimensões na forma de compor, vieram ao 

encontro dos anseios dos músicos e dos compositores do Clube. Foi um momento de 

grande evolução da música brasileira, no qual se destacam, principalmente, as 

canções, pois elas ultrapassam os limites poéticos, agregando novas formas, o que 

ampliou os parâmetros musicais, na missão de aperfeiçoar, com maior riqueza, o 

documento sonoro-escrito, ampliando, assim, o universo da música popular brasileira.  

 

 

2.1 OS “BASTIDORES” DO CLUBE DA ESQUINA 

 

 

Entre os anos de 1960 e 1970, um grupo de jovens músicos e 

compositores traçou o seu destino musical em um ponto de encontro, Belo Horizonte, 

local que passou a ser conhecido como Clube da Esquina, alterando, 

significativamente, os rumos da canção popular brasileira. Formado principalmente 

pelos músicos: Milton Nascimento, Márcio Borges, Lô Borges, Beto Guedes, Tavito, 

Wagner Tiso, Toninho Horta e Ronaldo Bastos, o grupo buscou trabalhar com ritmos 

novos e originais para a música popular brasileira (MPB).  

Através de suas letras e estruturas harmônicas complexas e 

sofisticadas, o grupo criou uma mistura de bossa nova, jazz e o som dos Beatles, 

destacando, simultaneamente, as suas raízes negras em contraponto com a cultura 

do interior mineiro, a partir da valorização dos aspectos principais dos valores das 

raças, os quais compõem a cultura brasileira, apontando, assim, para uma forma 

inovadora de concepção musical. 

Pode-se dizer que um dos principais fatores que emergiu da proposta de 

novas perspectivas musicais e, consequentemente, fomentou o encontro entre 

grandes músicos, foi a trajetória de Milton Nascimento, artista este que, através das 

grandes parcerias, edificou novos caminhos para as canções populares. Esta 
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caminhada iniciou-se da seguinte maneira, de acordo com Martins, 

 
Antes de chegar à capital mineira, Milton Nascimento e Wagner Tiso, 
percorreram o sul de minas, a dupla tinha um repertório variado que girava 
em torno do rock-balada, do samba e do bolero. Chegando em Belo 
Horizonte, em 1963, foram recebidos por Marilton e Márcio Borges, no 
Edifício Levy, que ligava a avenida Amazonas à rua Curitiba, cerca de dois 
quarteirões da Praça da Sete, no centro da cidade, onde Milton se torna 
cantor da noite, com um repertório vasto, logo ficou famoso (MARTINS, 2009, 
p. 26). 

 

No intuito de buscar novos conhecimentos, é notada, na trajetória de 

Milton Nascimento, logo em seus primeiros contatos com os músicos de Belo 

Horizonte, a linha imaginária que integrava novas maneiras de compor e de interpretar 

as canções, abrindo, assim, um movimento intenso, propiciado pelos contatos em um 

novo celeiro musical. 

A capital mineira se torna um cenário propício para o encontro dos 

músicos e dos compositores, pois se mostra aconchegante para Milton, uma vez que 

a própria arquitetura da cidade se demonstra favorável e inspiradora. A cidade, 

destacada por suas famosas esquinas, incentiva os encontros e a troca de ideais, 

instigando, principalmente, o encontro público, a amizade e a própria liberdade, um 

dos fatores essenciais almejados pelo clube. No comentário de Martins (2009), é 

notável a performance de todos os artistas que integravam o Clube da Esquina e 

daqueles que desejavam participar do mesmo, 

 

Quanto ao surgimento do Clube da Esquina, seus integrantes não hesitam 
em dizer que o fundamento, a mola propulsora da obra realizada pelos 
compositores, é realmente o sentido da amizade. Segundo eles, as esquinas 
de Belo Horizonte proporcionavam diversos encontros, entre as amizades, os 
sonhos de liberdade e as canções (MARTINS, 2009, p. 17). 
 

  Esse período foi marcado por grande repressão do regime militar, 

entretanto, as esquinas de Belo Horizonte representavam a liberdade. Um dos 

principais anseios dos músicos era o de traçar novos caminhos, refletindo em uma 

nova maneira de ver e viver tudo que estava acontecendo politicamente. O sentido da 

amizade, da união e do bem-estar tornava-se um objetivo comum do grupo, pois as 

canções do Clube da Esquina construíram outras percepções da cidade e do 

momento propriamente dito. Segundo os comentários de Martins, 
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Nesse período a cidade de Belo Horizonte, e seu entorno, pôde ser 
expressado pelos compositores como um lugar de encontro, da pluralidade  
de ideias e opiniões, do respeito à diferença, e acima de tudo da constituição 
de um viver comum, onde os compositores por muitas vezes se colocavam 
na condição de viajante ou do estrangeiro, buscando conhecer o outro, o 
estranho, traçando os significados originais da cidade, experiências que 
serão relatadas em suas canções, em busca de cidades envoltas pela 
imaginação de uma vida melhor (MARTINS, 2009, p. 21). 

 

Aquele momento, no país, foi marcado por uma história política intensa, 

com as suas devidas particularidades, com destaque para os interesses da classe 

dominante, oportunizando, assim, um grande diálogo entre os compositores através 

das letras e das músicas, o que apontava para a essência do contexto histórico vivido. 

Essa realidade permitiu a criação de vozes que se comunicavam com a vontade do 

“povo”, relacionando as questões entre as esferas privada e a pública, sobretudo, com 

referência a assuntos pertinentes à vida coletiva, traduzindo a realidade e refletindo 

em todas as maneiras de ver, viver e imaginar as coisas e, ao mesmo tempo, poder 

se expressar e criar novos conceitos, sempre respeitando as diferenças. 

O cenário musical pode ser considerado muito propício para o desenrolar 

das novas premissas, as quais não contemplavam somente as transformações 

ocorridas na cidade de Belo Horizonte, bem como todas as mudanças que aconteciam 

no país, somadas à própria evolução histórica, como também a realidade de encontro 

de artistas de várias localidades do país. Com efeito, juntavam-se experiências 

importantíssimas, como pode ser observado no comentário de Fernando Brant: 

 

Essa é uma cidade de música, como é de política e poesia. Há um som que 
vem da história colonial de Minas, que se junta ao cântico das festas 
religiosas, que se une aos cantos de trabalho e aos ruídos do mundo. Brotam 
aqui fontes cristalinas em forma de canção. Há uma nascente sonora 
contínua que desponta a cada interiorano que surge no horizonte, a cada 
jovem que nasce aqui, a cada um que adota a capital como morada. Palavra, 
melodia e voz se harmonizam e são rios que se alimentam, criações que 
convergem para alegrar e explicar a vida (BRANT, 2006, p. 14). 

 

Em relação às composições e à musicalidade alcançada, elas tornaram-

se uma novidade no cenário artístico musical, pois as interpretações ganhavam um 

colorido especial, sendo que as canções deixaram de utilizar apenas a melodia 

(canto), acompanhada dos acordes, e passaram a atribuir uma maneira verticalizada 

para os arranjos. Desta forma, eram utilizados elementos musicais que valorizavam 

as letras, ocorrendo sobreposições de vozes, ritmos e instrumentos. Exploravam-se 

timbres característicos do hibridismo musical, herdado das raízes brasileiras, os quais 
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agregavam, às canções, os elementos característicos da música brasileira, com 

ênfase para a diversidade do país, com a finalidade de valorizar as origens da nação, 

ao mesmo tempo em que exaltavam a cultura do país. É notada, por meio dessa nova 

estrutura musical, uma sintonia perfeita entre música e letra, o que valorizava os mais 

suntuosos detalhes propiciados através da interação dos elementos das canções. 

De acordo com essa nova maneira de compor e de interpretar, alguns 

aspectos para gravação musical após a década de 60 propõem outros caminhos.  

“Toma forma definitiva no próprio fonograma, que é edificado em seu aspecto vertical 

a partir de gravações multicanais, e tem, em cada etapa de sua criação, um ou mais 

diferentes agentes de um coletivo de criadores (os compositores)” (MOLINA, 2014, p. 

40-41), o que revolucionou a indústria fonográfica. Esses aspectos foram apropriados 

pelo Clube da Esquina, o que possibilitou a junção de gêneros musicais em uma 

mesma composição e a flexibilidade para a valorização da diversidade de timbres e 

de ritmos, ao mesmo instante, valorizava-se a naturalidade dos elementos que 

envolvem texto e música, na busca da essência da composição. Refletindo sobre a 

busca desses sons e timbres, Vilela faz o seguinte comentário: 

 

Outro recurso era a troca de instrumentos entre os músicos do grupo: os 
integrantes envolvidos na gravação não tocam “apenas o instrumento de sua 
especialidade”, mas também outros que não dominam tanto, criando um som 
diverso e um resultado particular. “Isso faz com que a sonoridade seja 
diferenciada por um aspecto sonoro que hoje é chamado de etnomúsica.” 
Pode-se observar, portanto, que o Clube traz novos conceitos de 
acompanhamento, a partir do uso da harmonia e ritmos com “contornos e 
corpos inusitados” (VILELA, 2010, p. 23). 
 

Essa nova maneira de se expressar musicalmente vinha ao encontro dos 

propósitos do grupo, cuja principal característica era a busca pela liberdade, tanto na 

maneira de compor e na forma de estruturar os arranjos, como no intuito de buscar 

novos caminhos e novas experiências, pois os integrantes estavam dispostos a 

agregar novos músicos e compositores, reproduzir a naturalidade das interpretações, 

promover uma aproximação ao público, trazendo, assim, uma sensação de 

pertencimento à realidade das canções. As questões rítmicas traduziam a própria 

valorização da mistura de raças, ressaltando timbres de instrumentos e de vozes, os 

quais caracterizavam, em sua essência, a riqueza sonora brasileira. 

Milton Nascimento, em 1967, lançou o disco Travessia, impulsionado 

pela classificação da música Travessia em segundo lugar no II Festival Internacional 
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da Canção, oportunamente, reuniu as suas primeiras composições em parceria com 

Márcio Borges, Fernando Brant e Ronaldo Bastos, acompanhados de outros 

compositores e instrumentistas, como Wagner Tiso, Toninho Horta, Nelson Ângelo, 

Lô Borges, Beto Guedes, Novelli, Robertinho Silva, Nivaldo Ornelas, Tavinho Moura, 

Murilo Antunes, Flávio Venturini, dentre outros. Esse grupo de artistas, juntando 

compositores e músicos, passou a ser conhecido como Clube da Esquina, e passou 

a traçar a sua trajetória, apostando no trabalho coletivo. 

Um aspecto a ser esclarecido é a relação de Milton Nascimento com o 

Clube da Esquina: na maioria dos depoimentos proferidos a respeito do Clube, a sua 

figura é posta como “agregadora”, o que não menospreza, em hipótese alguma, a 

participação ampla de compositores e músicos durante a trajetória do Clube. 

Após o amadurecimento desse encontro, foi lançado, em 1972, o álbum 

duplo Clube da Esquina, concebido como uma obra coletiva de vinte e uma canções. 

Contando com a participação de vários músicos que interpretaram canções de 

compositores diversos e reunidos por Milton Nascimento, o grupo criou, assim, uma 

nova sonoridade, sendo considerado, pela crítica, um marco divisor na produção 

fonográfica do século XX. 

O lançamento do disco Clube da Esquina causou várias discussões na 

própria gravadora da Odeon, pois a sua nova roupagem divergia das formas 

publicitárias em vigor, pois não continha o nome nem a foto dos intérpretes que 

assinaram o LP, o que dificultava a comercialização do produto. Esta perspectiva 

diferente em relação à mídia foi alvo de várias críticas, principalmente a Milton 

Nascimento. Sobre isso, Ronaldo Bastos faz o seguinte comentário: 

 

O Clube da Esquina nunca foi perdoado por não ter feito média com a “mídia”. 
Coleciono dezenas de recortes de jornais que desancavam o Bituca quando 
ele deixou de ser o bom moço de “Travessia” para cair na vida e revolucionar, 
junto com seus amigos do Tropicalismo, o ranço da MPB da época e da 
produção fonográfica no Brasil (MARTINS, 2009, p. 49). 
 

Outros aspectos também causaram impacto do público, como as 

novidades no formato das gravações, divergindo o tempo de duração das faixas 

musicais dos padrões tradicionais, e o destaque para os músicos que alternavam 

instrumentos na gravação, expressando uma valorização do trabalho coletivo. De 

acordo com essas premissas, diz Wagner Tiso:  
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Os arranjos de base eram feitos em conjunto, isso que era uma maravilha! 
Você via que aqueles discos tinham calor. Além do som ser analógico, um 
som gostoso de ouvir, não tem aquela mixagem agudinha de hoje, tem aquele 
calor humano de todo mundo estar junto fazendo música, porque estão 
fazendo música dentro do estúdio (...) No Clube da Esquina parecia um clube 
mesmo, funcionando. Todo mundo trabalhava junto, cada um chegava com 
suas ideias prontas, os compositores e os músicos participavam, davam 
ideias, todo mudo tocando junto, fazendo a coisa junta. Isso é que tem esse 
calor daquela fase (MARTINS, 2009, p.38).1 

 

Mantendo uma certa correspondência entre as músicas e os discos 

produzidos, podemos observar o desenvolvimento do trabalho musical e dos traços 

que ligam as composições, buscando uma trajetória de sintonia em todos os aspectos 

composicionais. 

Um fator de grande destaque, na década de 1970, era a relação de 

abertura entre os compositores do Clube da Esquina. Eles buscavam um intercâmbio 

musical entre o Brasil e os países de língua espanhola, além de um contato com as 

novas tendências culturais, como a música, o cinema, o teatro ou a literatura. Abrindo 

fronteiras, os compositores do Clube da Esquina ampliaram os seus horizontes em 

outra percepção do tempo e em outras maneiras de conhecer o mundo, tornando 

presente a pluralidade de experiências e de variedades de sons em suas 

composições. 

A trajetória das canções publicadas pode ser descrita através do álbum 

duplo Clube da Esquina, lançado em 1972, e pelos álbuns de Milton Nascimento: 

Milagre dos Peixes (1973); Minas (1975); Gerais (1976); e o lançamento de Clube da 

Esquina II, em 1978. Este circuito de composições acompanhou diretamente os 

principais aspectos históricos vivenciados na época, procurando, através da arte, uma 

maneira de se fazer presente e, ao mesmo tempo, expressar-se.  

Através desse percurso, os compositores dialogavam com o passado e 

com o presente, buscando projeções para o futuro, uma vez que os aspectos sociais 

e políticos apontavam para a necessidade da gênese de novos caminhos. O aspecto 

da amizade é ressaltado, pois, através das canções, o grupo constitui uma alternativa 

frente à ruptura da sociabilidade urbana, à despolitização e ao esvaziamento da esfera 

pública. 

O Clube da Esquina buscou conciliar a cidade e o seu passado, as 

pessoas que vivem lá ou já viveram e a sua história, conciliando o tradicional e o 

                                            
1 Depoimento de Wagner Tiso. 
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moderno por meio da observação das relações políticas e dos movimentos dos 

cidadãos. Todas essas características são ampliadas a todas as perspectivas do 

Brasil, visto como uma nação que vivencia grandes transformações nos mais variados 

aspectos, buscando, assim, exaltar, principalmente, a necessidade de “liberdade”. 

O álbum duplo intitulado Clube da Esquina II, lançado em 1978, com 

vinte e três canções, possui uma ligação importante com o primeiro álbum, os quais 

se comunicam com os álbuns lançados mais adiante. Essa relação entre as canções 

produz uma característica particular do clube, pois ele conduz, com propriedade, a 

evolução dos tempos a partir de uma trajetória que representa o “movimento” de 

liberdade. 

 

 

2.2 O “PALCO” HISTÓRICO 

 

 

A ditadura militar durou seus vinte e um anos, vivenciados de 1961 a 

1980. Ele traduziu um período de grande repressão, censura e opressão, em que o 

Brasil e alguns países da América Latina sofreram, diretamente, as consequências 

proporcionadas pelo regime implantado. 

A condição de liberdade foi destituída, pois ocorreu a desapropriação do 

espaço público, o qual deveria ser de direito de todos, o que pode ser observado no 

comentário de Napolitano (1998, p. 3): “Na minha opinião, a grande confusão que se 

faz no Brasil entre espaço privado e espaço público é uma constante ameaça às 

frágeis e incompletas conquistas democráticas”. Nota-se, assim, um problema sério 

de nossa sociedade: a ausência de noção acerca do espaço público, das simpatias, 

das amizades e dos preconceitos que envolvem os indivíduos, a sociedade e o 

governo, fragilizando os direitos em comum e minando os aspectos democráticos. 

A trajetória política do regime militar teve, como iniciativa, o domínio do 

poder, infringindo qualquer atitude da população, principalmente após a promulgação 

dos Atos Institucionais. Durante o período militar, foram promulgados cinco atos que 

mudaram a conduta da população, perfazendo a seguinte trajetória: Ato Institucional 

nº 1, em 9 de abril de 1964; Ato Institucional nº 2, em 27 de outubro de 1965; Ato 

Institucional Nº 3, em 5 de fevereiro de 1966; Ato Institucional 4, em 7 de dezembro 

de 1966; e Ato Institucional Nº 5, em 13 de dezembro de 1968.  
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O AI-5 foi considerado o mais duro golpe à democracia porque deu 

poderes quase que absolutos aos dirigentes militares. Dentre as suas principais 

determinações, concedia ao Presidente da República poderes absolutos, ou seja, a 

proibição de manifestações públicas de caráter político; a suspensão do direito de 

habeas corpus; e a imposição da censura prévia para jornais, revistas, livros, peças 

de teatro e letras de música.  

Vivendo um momento exaustivo de censura, todos os que protestavam 

contra o governo eram considerados “subversivos”. A massa trabalhadora sofria um 

grande problema de desemprego e de perseguições aos líderes sindicais, o que 

resultou em repressão extrema. 

De acordo com Napolitano: 

 

[...] A partir de 1966, quando políticos e setores liberais que haviam apoiado 
o golpe começaram a perceber que não tinham espaço no novo regime, e 
como se tornava cada vez mais clara a política de arrocho (contenção) 
salarial sobre os trabalhadores, os estudantes se tornaram o foco principal da 
oposição da sociedade civil ao regime militar (NAPOLITANO, 1998, p. 19-20). 
 

É possível observar que, diante da repressão dos trabalhadores e de 

seus líderes sindicais, foi despertada a conscientização dos estudantes, os quais 

passam a representar a população, propagando a militância, com destaque para: “O 

Estado, em vez de ser o administrador dos conflitos sociais, dentro dos princípios da 

democracia passou a ser repressor dos grupos sociais insatisfeitos com a política 

vigente” (NAPOLITANO, 1998, p. 22). 

A representação dos estudantes tomou proporções, fomentando, desta 

forma, mais um elo da sociedade que buscava o direito à liberdade através de uma 

marcha pela democracia. 

Conforme Napolitano, 

 

No dia 22 de setembro de 1966, o movimento estudantil convocou o Dia 
Nacional de Luta contra a Ditadura, ocasionando vários conflitos com a polícia 
nas principais cidades do país. Daí até o final de 1968, o movimento estudantil 
se tornaria o grande ator político da oposição, atuando como protagonista em 
vários protestos de rua. Além de fornecer o maior número de voluntários para 
os movimentos guerrilheiros que então se organizavam para combater o 
regime (NAPOLITANO, 1998, p. 24). 
 

Além do papel importante que foi endereçado aos estudantes, foram 

necessárias outras maneiras de dialogar com a situação: manifestar-se e interagir 
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publicamente. De acordo com essa nova realidade, um grande destaque foi dado aos 

artistas, os quais procuravam driblar toda a repressão, propagando os ideais que 

tinham em comum com a sociedade. Nas palavras de Napolitano: 

 

Ao mesmo tempo que redimensionavam, através das suas obras, os valores 
políticos e ideológicos herdados do período pré-golpe, os artistas engajados 
serviam como porta-vozes de importantes parcelas da sociedade civil. 
Paralelamente, a circulação de obras mais críticas e comprometidas expressava 
um conjunto de insatisfações e relação à ordem vigente, forjando uma 
contundente cultura de oposição que sobreviveria, até mesmo, ao furor da censura 
(NAPOLITANO, 1998, p. 26). 

 

Na década de 70, despontava uma grande propaganda do progresso do 

Brasil, forjada pelo governo através da mídia, caracterizando a fase ufanista do 

regime. Um dos principais recursos usados na época pelo governo brasileiro estava 

atrelado à vitória da seleção brasileira de futebol na copa de 1970. Os investimentos 

foram altos para a conquista do tricampeonato, o que construiu, no imaginário do povo 

brasileiro, um cenário de prosperidade, crescimento econômico e de bons exemplos 

para todos.  

O governo buscava induzir à sensação de progresso e de um rumo certo 

para a nação. Despontava, então, a ideia do “milagre econômico”, a qual procurava 

aquecer a economia, promovida, principalmente, pela chegada do televisor colorido 

ao país, uma novidade na época, alavancando, através desse recurso midiático, a 

busca constante de sensibilizar e ludibriar a população. No dizer de Napolitano, 

 

[...] o Brasil entrava na era do “milagre econômico”, cuja fórmula era: 
expansão do crédito para o consumo, facilitado pelos juros baixos no 
mercado financeiro internacional, e controle dos preços básicos e, sobretudo, 
dos salários (a maioria dos operários sofreu enormes perdas salariais a partir 
de 1967) (NAPOLITANO, 1998, p. 27). 

 

A questão do “milagre econômico” trouxe divergências de opiniões, pois, 

se por um lado, resolveu alguns problemas, por outro, não solucionou as questões 

econômicas e sociais da maioria da população. Como descrito por Del Priore e 

Venancio, 

 

O milagre econômico também amplia, em relação aos padrões da economia 
brasileira da época, o mercado de produtos industriais de custo elevado, 
como os automóveis. Tal decisão gera um quadro perverso, no qual a 
concentração de renda torna-se necessária para garantir o funcionamento do 
sistema econômico” (DEL PRIORE; VENANCIO, 2010, p. 284).  
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As verdadeiras melhorias nas condições de vida concentravam-se na 

parcela socioeconômica mais alta. No período, houve um enorme endividamento externo, 

pois era necessário captar recursos estrangeiros com juros elevados, provocando 

consequentemente o endividamento interno, traduzido em mais arrocho salarial. A 

situação era concomitante com o cenário mundial, pois estava vivenciando uma crise 

mundial, impulsionada pela alta de juros ocorrida devido à crise do petróleo de 1973.  

Outro destaque deve ser dado aos movimentos sociais que ocorriam na 

época, como o “clube de mães”, iniciado na zona sul de São Paulo: “[...] Já na primeira 

reunião, em janeiro de 1972, cerca de 46 donas de casa compareceram, dividindo leituras 

de textos cristãos e discussão sobre problemas cotidianos (como custo de 

vida)”(NAPOLITANO, 1998, p. 49). Em 1973, esse clube produziu um documento 

intitulado “A situação da classe trabalhadora”. Em 1975, despontou como um movimento 

organizado, reunindo: “setenta clubes e outros movimentos sociais” (NAPOLITANO, 

1998, p. 50). Uma das principais conscientizações referenciadas por esses movimentos 

consistia na percepção de que não se deveria trocar os direitos por votos, ou seja, exigia-

se que este direito fosse respeitado, direcionando, desta maneira, a uma outra conduta 

da população. 

Após vários anos conturbados, emergiu, através do surgimento de vários 

grupos sociais, a reconquista do espaço público pelo povo, especialmente em ocasião 

das manifestações artísticas, que apontaram como a maior forma de expressão. Aos 

poucos, observa-se o movimento de levante da população, a qual trabalhava a sua 

autoestima e se reerguia pelo posicionamento ativo de seus direitos, buscando caminhos 

para “liberdades democráticas”. 

Após um período de grande turbulência, “entre 1978 e 1979, o processo de 

abertura política é consolidado. Ao longo desses anos, revoga-se o AI-5, suspende-se a 

censura, assim como é decretada a anistia aos presos políticos” (DEL PRIORE; 

VENANCIO, 2010, p. 286). Esta nova realidade conduz todo o país a novas perspectivas 

rumo ao movimento de redemocratização, com destaque singular para os trabalhadores, 

principais atores da oposição ao regime militar, e que, por isso, passaram a ocupar um 

papel enfático no cenário político do país. 

Em meados dos anos 80, sob claros indícios de mudanças, em plena crise 

do regime militar, surge uma transição democrática, a qual proporciona outra fase à 

história do Brasil. Porém, “os anos de chumbo” deixaram, fortemente, incertezas no 

futuro, escuridão e ausências de tantas pessoas. 
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2.3  A MÚSICA E AS SUAS ENTRELINHAS 

 

 

Quando nos deparamos com as realidades musicais, entramos em um 

vasto campo do saber, necessitando delimitar território, na busca incessante dos mais 

profundos significados. De acordo com Wisnik: 

 

A música, sendo uma ordem que se constrói de sons, em perpétua aparição 
e desaparição, escapa à esfera tangível e se presta à identificação com uma 
outra ordem do real: isso faz com que se tenha atribuído a ela, nas mais 
diferentes culturas, as próprias propriedades do espírito. O som tem um poder 
mediador, hermético: é o elo comunicante do mundo material com o mundo 
espiritual e invisível. O seu valor de uso mágico reside exatamente nisto: os 
sons organizados nos informam sobre a estrutura oculta da matéria no que 
ela tem de animado (WISNIK, 2006, p. 28). 

 

As manifestações artísticas sempre estiveram presentes na história da 

humanidade, fortalecendo, através de suas características, os traços que 

identificavam as origens dos povos, a sua maneira de viver, a sua cultura, os seus 

cultos religiosos, as suas crenças, enfim, as particularidades notadas nas sociedades 

e nos grupos afins. 

A música, destacada como gênero canção, objeto de análise neste 

contexto, engloba uma gama de características que se reflete nas expressões da 

linguagem. Em suas diversas possibilidades de gêneros musicais, distintos entre os 

períodos da história da música, são identificados elementos de suma importância para 

as interpretações das letras e o seu contexto. Segundo Wisnik, 

 

Em outros termos, sempre que a história do mundo fosse bem contada, ela 
revelaria a natureza essencialmente musical deste. A música aparece aí 
como o modo da presença do ser, que tem sua sede privilegiada na voz, 
geradora, no limite, de uma proferição analógica do símbolo, ligada ao centro, 
ao mito/rito e à encantação como modo de articulação entre a palavra e a 
música (WISNIK, 2006, p. 37). 
 

Dentre esses elementos, ou signos que são dispostos nas canções, é 

importante destacar as questões referentes à harmonia, às melodias, às frases, 

aos ritmos, aos contrapontos e às dinâmicas, para que os seus significados 

possam ser agregados às letras, o que, consequentemente, amplia os aspectos 

de análise. 

É possível identificar as particularidades e as suas intenções de 
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acordo com as características dos períodos musicais analisados. Do ponto de vista 

de Martins, 

 

Durante todo o século XX, o cancionista brasileiro – compositores, cantores 
e arranjadores – utilizou todas as suas habilidades para cativar a atenção de 
seus ouvintes. [...] Através de sua “gestualidade oral”, o compositor atua 
como uma espécie de malabarista, na tentativa de manobrar, 
simultaneamente, articulações linguísticas e continuidades melódicas, 
traduzidas em forma de canção popular. Dessa maneira, a palavra cantada – 
se distancia da palavra falada assim como da palavra escrita (MARTINS, 
2009, p. 13). 
 

Somando os aspectos que envolvem as canções, é possível observar 

que a própria maneira de expressar, o timbre usado, ou mesmo o entoar rítmico e da 

melodia, traduzem elementos importantes que enriquecem a linguagem e as suas 

possíveis interpretações. Conforme Tatit, 

 

Tudo fica mais claro e mais completo ao se verificar a interdependência entre a 
melodia e a letra da canção. Se a reiteração e as tensões de altura servem para 
estruturar a progressão melódica, esses mesmos recursos podem ser 
transferidos ao conteúdo, de modo a construir uma significação compatível 
(TATIT, 2003, p. 9). 

 

Em relação ao gênero canção, a linguagem musical conduz as relações 

entre as estruturas musicais e a própria letra, agregando, assim, uma maneira de 

trazer lucidez ao enunciado. A relação da melodia, que está diretamente ligada ao 

canto, integra com a harmonia, que tem o papel de acompanhamento através dos 

acordes, uma progressão harmônica ou com cadência, que, por sua vez, está disposta 

em compassos (períodos musicais), o que desencadeia o ritmo. Esses elementos 

dispostos pela música interagem com as notas musicais e com o timbre entre vozes 

e instrumentos (qualidade do som), tudo envolto em dinâmicas (sons fortes, fracos, 

crescentes ou decrescentes), desencadeando as frases musicais (períodos), as quais 

interagem com a letra e manifestam os seus significados, traduzindo, desta forma, 

uma somatória de sentidos. 

  Um fator preponderante, ressaltado por Oliveira (2002, p. 31), é “que a 

principal característica da canção encontra-se na fusão da letra e da melodia, 

nenhuma das duas exercendo função subalterna”. É notório salientar que devem ser 

levados em conta para análise o arranjo, a instrumentação, a harmonização e a 

performance, elementos que vão ao encontro da mensagem, o que desenha a obra 

como um todo. 
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  De acordo com a evolução tecnológica, a maneira de compor músicas 

ganhou novas vertentes, o que passou a acontecer também no gênero canção, 

principalmente, no período pós década de 60, revolucionando a indústria fonográfica. 

Um dos principais atributos que se destacaram foram as novas condições de 

gravações (multicanais, em pistas) e, consequentemente, o olhar verticalizado para 

os arranjos. Esse novo olhar transformou a maneira de compor, abrindo novas 

possibilidades e experiências, o que impulsionou tanto a diversidade de elementos em 

uma mesma canção (composição), como os aspectos que dialogam com um 

repertório disposto dentro de um mesmo álbum musical (LP). Tudo isso também 

passou a ser fomentado através do diálogo entre as músicas lançadas. Essa 

possibilidade de comunicação entre as canções de um mesmo álbum se estendeu, 

inclusive, em alguns casos, pelo diálogo de canções lançadas em álbuns seguintes, 

traduzindo elementos que envolviam todo um contexto de criação, o que despertava 

enunciados e as suas possibilidades de enunciações.  

  Essa nova vertente musical trouxe uma nova realidade para os 

elementos musicais, impulsionando os dizeres das canções. Segundo os comentários 

de Molina, 

 

[...] em um mesmo álbum e até mesmo em um mesmo fonograma há mais de 
uma exploração, dessa relação da voz com o todo das sonoridades 
propostas, em que podem se ajustar diferentes encaixes do que chamamos 
de relação figura/fundo. Isso pode depender tanto da quantidade de fatos 
sonoros, dos componentes em uma unidade sonora, dos acontecimentos 
musicais no arranjo, quanto dos infinitos usos e recursos que a própria voz é 
capaz de envolver, assim como da utilização de maior ou menor intensidade, 
reverberação e outros processamentos na mixagem específica dessa voz na 
finalização do fonograma (MOLINA, 2014, p.114). 

 

Nas canções do Clube da Esquina, é possível observar elementos 

comuns em suas canções, mas que são organizados de uma maneira própria: torna-

se clara a abertura de conceitos entre os integrantes, ao mesmo tempo em que trazem 

a riqueza musical que envolve o grupo. São notados elementos da música erudita e 

sacra, do jazz, da cultura indígena e africana, assim como as raízes de Minas e de 

todo o Brasil. 

A respeito de Milton Nascimento, Vilela faz o seguinte comentário: 
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Milton trazia em sua música elementos pouco usuais à então consagrada 
MPB, quais sejam, sua maneira singular de harmonizar utilizando o 
polimodalismo fundido aos traços tonais e a impermanente regularidade 
rítmica de sua música, toda permeada por compassos híbridos (pulsos 
diferentes dentro de uma mesma música) e por compassos atípicos na MPB 
(VILELA, 2010, p. 20). 
 

Neste contexto, algo inusitado passou a ocorrer: a maneira convencional 

de entoar as canções não pertence a esse grupo de compositores e músicos, o que 

começa a ser notado em todo o cenário artístico musical, tomando dimensões que 

alcançam, inclusive, outros países. A maneira natural de harmonizar e interpretar feita 

por Milton surpreende o público e os próprios músicos, como comenta Vilela (2010, p. 

21): “essa ruptura de paisagem sonora marcou o início de uma carreira singular que 

o pessoal do Clube da Esquina traçou na busca de uma sonoridade própria e de um 

novo tratamento a canção”, projetando a liberdade musical e desenvolvendo a junção 

de ideias. 

Segundo Vilela (2010), um aspecto inovador para a época está 

relacionado aos instrumentos de percussão que, até então, tinham um papel de 

acompanhamento musical e, nesse momento, passaram a ter outro enfoque nas 

músicas do Clube da Esquina. Com efeito, tem-se a autenticidade do grupo, que 

equilibra o volume nas gravações ao violão e à voz.  Outro aspecto importante está 

relacionado à mudança dos compassos musicais, pois, de maneira geral, a música 

brasileira foi constituída em pulsos regulares binários, ternários e quaternários, o que 

foi inovado nos álbuns do Clube da Esquina, que criou músicas em compasso quinário 

(cinco tempos), setenário (sete tempos) e com vários compassos híbridos (de pulsos 

diferentes). 

Outra referência nas canções pode ser notada através da entrada da 

voz. Em alguns momentos, soa como um verdadeiro instrumento, explorando também 

o falsete (voz aguda, geralmente uma oitava acima), não por necessidade do registro 

musical (extensão entre notas graves e agudas), mas, sim, como uma nova alternativa 

tímbristica. 

Os recursos lançados pelo Clube da Esquina são realçados através do 

comentário de Vilela: 
 

A canção, em nenhum momento da história da música popular brasileira, teve tão 
imperativamente o arranjo como definidor de seu caráter. Acreditamos que esses 
elementos apontados servem para certificar o Clube da Esquina não só como um 
movimento musical, mas também como um dos mais criativos e musicais 
movimentos surgidos na música popular brasileira (VILELA, 2010, p. 27).  
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As particularidades notadas através do gênero canção “funcionam como 

um verdadeiro equilibrador ecológico (as canções são a reserva de oxigenação da 

música e do mundo simbólico)” (WISNIK, 2006, p. 55), unindo os elementos musicais 

à letra, com o intuito de agregar novas possibilidades de interpretações à arte musical. 

Em particular, a forma adquirida para as expressões das canções do Clube da Esquina 

possui várias inovações refletidas nas estruturas musicais, dando, ao mesmo tempo, 

aspectos de liberdade, equilíbrio e autonomia, porém, reforçando a ideia de conjunto, 

o que é capaz de emancipar os valores próprios de cada canção. 
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CAPÍTULO III – ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

O corpus é constituído de seis canções do Clube da Esquina, de 1972 a 

1978, a partir da observação de uma linha de pensamentos delineada por um contexto 

histórico muito representativo, tanto para o Brasil como para os países da América Latina. 

O corpus constituiu-se das letras das seguintes canções: San Vicente, composição de 

Milton Nascimento e Fernando Brant (Álbum Clube da Esquina I, 1972); Nada será como 

antes, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos (Álbum Clube da Esquina I, 1972); Milagre 

dos peixes, de Milton Nascimento e Fernando Brant (Álbum Milagre dos peixes, 1973); 

Fé cega, faca amolada, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos (Álbum Minas, 1975); O 

que será (À flor da pele), de Chico Buarque de Holanda (Álbum Geraes, 1976); e Credo, 

de Fernando Brant (Álbum Clube da Esquina II, 1978). 

As canções foram selecionadas em um percurso, com vistas à identificação 

dos aspectos dialógicos da teoria bakhtiniana envolvendo, principalmente, as análises 

alicerçadas nas relações de gênero discursivo, ideologia, enunciado e cronotopo.  

A seguir, seguem as análises das canções que primam pela evidenciação 

das relações dialógicas pertinentes ao período analisado, por meio da relação entre o 

percurso histórico e a representatividade de cada canção, destacando, assim, as suas 

formas de expressão com o público brasileiro e, consequentemente, com os países da 

América Latina. 

As canções, em suas concepções, podem estabelecer, naturalmente ou 

através de uma condução direcionada, uma comunicação ou um diálogo, que poderá 

ocorrer internamente na canção, em seus enunciados, ou em diálogo com canções do 

mesmo álbum (LP), ou até mesmo ampliando o diálogo entre as canções de outros 

álbuns. Podem ser notados esses atributos nos comentários de Molina:  

 

[...] tal código apriorístico (circunstancial) se forma no conjunto das faixas 
previamente ouvidas até então, na escuta de um álbum e também – num viés 
mais abrangente –, no conjunto de álbuns ouvidos até então por determinada 
pessoa, ou ainda, no conjunto de álbuns lançados em determinado período. 
O impacto da informação e a familiaridade da redundância acontecem 
necessariamente na interação dialógica entre tais enunciados, nas faixas 
conseguintes ou nos álbuns lançados como “respostas” às faixas e álbuns 
que os antecederam (MOLINA, 2014, p.126). 
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A relação atribuída às canções analisadas a seguir prima pelos álbuns 

lançados na década de 70, buscando uma interação dialógica entre os enunciados 

e as suas enunciações, o que permite, assim, perguntas, respostas e novas 

indagações, as quais, em suas constantes interações, solidificam as propostas do 

gênero e os seus propósitos ideológicos na condução natural das relações 

dialógicas.  

 

 

3.1 ANÁLISE DA MÚSICA SAN VICENTE 

 

 

A música San Vicente, composta por Milton Nascimento e Fernando 

Brant, foi lançada no álbum duplo Clube da Esquina I, no ano de 1972, um dos 

anos mais duros de repressão no período da ditadura militar, na busca de aludir a 

um determinado lugar, o enunciado instiga reflexões sobre um período em que, 

principalmente, a juventude brasileira e os integrantes do Clube da Esquina viviam 

um momento incerto. 

Em relação ao contexto histórico, o início da década de 70 estava 

marcado pelos movimentos civis de ditadura militar e os movimentos 

revolucionários contra o regime político imposto, o que se traduzia em conflitos de 

ideias, manifestações, revoluções, sequestros, torturas e exílios. Ao fundo, criou-

se a imagem de modernização do país e do suposto “milagre econômico”. Dentro 

desta realidade, Brasil, Argentina, Uruguai e Chile estavam vivenciando algo em 

comum: a instabilidade do regime governamental.  

A letra partiu da alusão a uma cidade chamada San Vicente, na qual 

os seus moradores sofriam um golpe militar. O intuito da canção é fazer uma 

síntese do sentimento vivido pelos povos da América Latina, o que poderia remeter, 

por meio do imaginário, a qualquer cidade ou país, pois todos estavam passando 

pelos mesmos momentos políticos na época. Na intenção de intensificar os 

enunciados, é notada, através do gênero canção, por meio dos novos parâmetros 

de gravação em estúdio surgidos na época, uma elaboração maior dos contornos 

para que pudessem propiciar uma enunciação mais rica de elementos sonoros e 

de seus recursos, no intuito de diversificar o leque de suas interpretações.  
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   Ao analisar San Vicente, foi despertada, primeiramente, a atenção do 

significado do nome próprio Vicente, originado a partir do nome em latim Vicentius, 

derivado de vincente, particípio do verbo vincere, que significa “vencer”. Assim, 

atribuem-se os seguintes significados: “o que está vencendo”, “o que vence”, 

“aquele que conquista”, “vencedor, conquistador” (DICIONÁRIO, 2018). 

 

Coração americano 
Acordei de um sonho estranho 
Um gosto, vidro e corte 
Um sabor de chocolate 
No corpo e na cidade 
Um sabor de vida e morte 
Coração americano 
Um sabor de vidro e corte   
 
(Sequência harmônica instrumental) 
 
A espera na fila imensa 
E o corpo negro se esqueceu 
Estava em San Vicente                      
A cidade e suas luzes 
Estava em San Vicente 
As mulheres e os homens 
Coração americano 
Um sabor de vidro e corte 
 
(Sequência harmônica instrumental) 
 
As horas não se contavam 
E o que era negro anoiteceu 
Enquanto se esperava 
Eu estava em San Vicente 
Enquanto acontecia 
Eu estava em San Vicente 
Coração americano 
Um sabor de vidro e corte 
 
Lararararairai...(vocalizações) 
 
 

(NASCIMENTO; BRANT, 1972) 
 

A música se inicia com a frase “Coração americano”, interpretada por 

Milton Nascimento, acompanhada, em seu início, apenas pelos acordes do violão, 

instrumento de origem espanhola, assim, abre-se uma possibilidade de diálogo 
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entre os países vizinhos também pertencentes à América Latina, com o intuito de 

transmitir uma ideia de unidade por meio de uma busca pelos valores em comum. 

Nota-se, nos primeiros compassos, que o enunciado está em sintonia 

com as propriedades do gênero, pois atribui, em uma só frase, vários aspectos 

aguçados por meio da enunciação, envolvendo as características em comum dos 

grupos sociais pertencentes ao seu tempo e espaço, traduzidos pela sutileza dos 

elementos envolvidos, o que instiga, desde o início, um profundo diálogo com a 

canção. 

Logo na segunda frase, “Acordei de um sonho estranho”, este verso 

retrata o desejo dos latino-americanos de não estar vivendo aquela realidade 

marcada por repressões em contraposição com a ilusão de estar seguindo um rumo 

certo, ideia pregada pela ideologia do milagre econômico por parte do governo 

militar.  

Na sequência, a letra busca ilustrar o contexto daquela época: “Um 

gosto, vidro e corte”, “Um sabor de chocolate”, “No corpo e na cidade, Um sabor 

de vida e morte”. Os trechos acima apontam para uma reflexão da realidade, ou 

seja, por trás da suposta transparência do governo, escondia-se uma grande 

retaliação e certa contradição: transparência/corte; individual/coletivo; vida/morte; 

o que coloca em evidência diante do contexto político, as relações dialógicas; a 

refração da realidade política por meio da arte, da música, e suas expressões.  

Na segunda estrofe, ocorre uma mudança rítmica do violão, através 

do “rasgueado”, acompanhado por palmas assimétricas, no contratempo, 

características da música espanhola, conduzindo a uma enunciação que instiga o 

resgate das origens, da força, e a transmissão de uma sensação dançante, 

fortalecendo a união entre os povos latinos. 

A estrofe se inicia com os versos: “A espera na fila imensa”, “E o corpo 

negro se esqueceu”. Eles traduzem a conotação de algo em comum que todos 

buscavam e que fora esquecido com tamanho descaso, em outras palavras, a 

identidade de cada povo ou da nação. Todos os que não eram a favor da ditadura 

eram perseguidos, exilados e tidos como rebeldes. Em uma nova alusão, ou uma 

forma de refração, que a música consegue refletir pelo seu ponto de vista o 

momento histórico; que pode ser aplicada a qualquer realidade dos países 

circunvizinhos da América Latina, a estrofe ressalta: “Estava em San Vicente”, “A 

cidade e suas luzes”, “As mulheres e os homens”. O sentido impresso é o de 
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prosseguir, de estar vivo e presente em um contexto em comum, em que famílias, 

homens e mulheres de todas as faixas etárias estavam participando de um mesmo 

contexto histórico, vencendo as adversidades.  

Antes de iniciar o ritornelo da música, notam-se vocalizações, como 

“Unhnnhnh...”, característica marcante das canções do Clube da Esquina, usada 

como forma maior de expressão. Assim, são percebidas relações dialógicas na 

representação por meio das frases musicais, dos arranjos, do timbre; uma maneira 

de traduzir o que não pode ser dito verbalmente revelado na canção, ou seja, a 

lamentação pela dor e pelo sofrimento de todos, mas que, na realidade, remete a 

todo o sentimento que não era permitido expressar. 

Na terceira e última estrofe, o arranjo proporciona a junção dos 

elementos que caracterizam a união e o diálogo entre estilos musicais, os quais 

estão diretamente ligados aos povos latinos, produzindo uma sonoridade 

crescente, pois o canto se aproxima de um grito e os versos “As horas não se 

contavam” e “E o que era negro anoiteceu” produzem um enunciado expressivo, 

transparecendo a hora de todo o sofrimento acabar, isto é, a necessidade de 

mudança. Em “Eu estava em San Vicente” e “Enquanto acontecia” remetem ao 

exílio e ao momento de voltar para uma nova realidade, na qual o acompanhamento 

da bateria, da percussão, dos badalos de sinos, de outras vozes, da guitarra, do 

carrilhão, do baixo e do piano preenchem a canção, que se resolve no êxtase final 

da voz de Milton, a qual, articulada em falsete, alcança as notas mais agudas: 

“Coração americano” e “Um sabor de vidro e corte”. Tão logo atinge o auge, a 

canção vai desaparecendo em um: “Lararararairai...”, restando só os sinos, que 

continuam sozinhos, até o fim de San Vicente: são um sinal de alerta e de atenção 

na representação do “elo” entre o céu e a terra nas tradições religiosas, como um 

sinal de purificação e de união entre os povos. 

Transmitindo uma reflexão sobre os sentimentos de um povo, a 

canção San Vicente traz uma abordagem que parte do individual, dentro do 

“coração” de cada indivíduo, para se estender para um “coração americano”. Essa 

amplitude demonstra a busca dos sentimentos em comum e a relação entre as 

pessoas em um âmbito maior, o que envolve os reflexos das relações externas e 

suas trocas, atingindo, dessa forma, propósitos que identificam um determinado 

grupo social. Sendo assim, “aquele que está vencendo” está interligado pelos “elos” 

das enunciações, atribuindo, enfim, novos diálogos e novos propósitos 
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transparentes e coerentes ao seu tempo e ao seu espaço, o que instiga ainda mais 

as relações dialógicas. 

 

 

3.2 ANÁLISE DA MÚSICA NADA SERÁ COMO ANTES 

 

 

A canção Nada será como antes, de autoria de Milton Nascimento e 

Ronaldo Bastos, com interpretações do próprio Milton e de Beto Guedes, compõe a 

vigésima faixa do LP duplo Clube da Esquina I, lançado em 1972. 

Conciliada com o contexto histórico, a necessidade de ações da população 

torna-se uma vertente necessária, uma vez que a busca é incessante por concretizar 

sonhos da liberdade, os quais são narrados pelos compositores em alta expressão, 

visando deixar para trás as insatisfações e as incertezas, buscando uma realidade que 

ainda não fora experimentada, ou seja, o “dia do amanhã”. 

Apontando para novas perspectivas, em contraponto com a realidade, a 

própria pulsação da canção remete a uma caminhada para o futuro no anseio de dias 

melhores, o que realmente era almejado por toda a população, principalmente os jovens 

estudantes universitários, vistas as incertezas e o número cada vez maior de 

desaparecidos, o que causava um sentimento de impotência em todos.  

A militância toma rumos diversos, pois passa a fazer parte do movimento 

contra o regime militar a potencialização da voz dos estudantes universitários, os quais 

buscavam inflamar as reivindicações pertinentes a toda a população.                

Aliada aos propósitos de um futuro melhor, a canção Nada será como 

antes, não só pelo seu próprio título, possui um enunciado que instiga mudanças, mas 

por todo movimento expressivo, passa a acompanhar, como um hino, a maioria dos 

movimentos ocorridos naquele período. 

 

Abaixo iremos conferir a sua letra: 
 
Eu já estou com o pé nessa estrada 
Qualquer dia a gente se vê 
Sei que nada será como antes, amanhã 
Que notícias me dão dos amigos? 
Que notícias me dão de você? 
Alvoroço em meu coração 



58 

Amanhã ou depois de amanhã 
Resistindo na boca da noite um gosto de sol 
Num domingo qualquer, qualquer hora 
Ventania em qualquer direção 
Sei que nada será como antes amanhã 
Que notícias me dão dos amigos? 
Que notícias me dão de você? 
Sei que nada será como está 
Amanhã ou depois de amanhã 
Resistindo na boca da noite um gosto de sol 
(Vocalizações) (solo instrumental) 
Num domingo qualquer, qualquer hora 
Ventania em qualquer direção 
Sei que nada será como antes amanhã 
Que notícias me dão dos amigos? 
Que notícias me dão de você? 
Sei que nada será como está 
Amanhã ou depois de amanhã 
 
Resistindo na boca da noite um gosto de sol 
(Vocalizações) (solo instrumental) (final) 
 

 (BASTOS; NASCIMENTO, 1972) 
 

Pode-se sentir, logo nos primeiros toques da caixa, instrumentos que 

remetem às marchas militares numa intenção de ordem e numa vibração envolvente, 

na qual a pulsação constante e o ritmo enérgico, em compasso quaternário, conduzem 

a primeira frase da música: “Eu já estou com o pé nessa estrada”. Esse enunciado 

procura refletir de uma maneira clara e objetiva, os propósitos de mudanças, 

alcançando facilmente os propósitos ideológicos previstos na canção. A condução 

rítmica e harmônica promove, na letra, o sentido de caminhar e de marchar sempre 

em frente, transmitindo a sensação de algo que não tem mais volta, pois traduz todo 

o envolvimento da letra com o contexto histórico daquele período, valorizando, através 

dos recursos promovidos pelo gênero canção, toda a enunciação. 

Nessa constante mudança ocasionada pelos acontecimentos históricos, 

os quais envolviam diretamente toda a nação, a realidade começava a ser colocada 

mais explicitamente nas letras: “Qualquer dia a gente se vê”, “Sei que nada será como 

antes, amanhã”, o que traduzia mais diretamente a realidade do momento, pois todos 

procuravam, nas marchas e nas lutas, as suas formas de expressão, cujo foco era o 

desejo por um futuro melhor, ou seja, o desvencilhar-se da repressão, reconquistando, 

assim, os direitos de cidadãos livres. O cronotopo demonstra a clareza dos 
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enunciados e a sua condução, despertando, com tamanha sutileza, a realidade dos 

fatos.  O tom de incerteza também estava presente, pois os destinos eram incertos. 

Este forte apelo pode ser notado através da palavra “amanhã”, remetendo ao futuro 

imaginário. 

A canção remete, através da letra e de todo o arranjo musical, a uma 

ideia de corpo em movimento ou de uma busca incessante por uma nova realidade, 

traduzindo a expressão da força interior que inflama todos que estão à sua volta, uma 

vez que faz transbordar os sentimentos de união entre os povos, para um bem comum. 

A marcação no baixo, apesar de acompanhar o ritmo da bateria, é 

deslocada, pois os acordes dão a intenção de pertencerem à condução 

ritmo/harmônica, mas provocando frases musicais que conduzem ao diálogo. 

Concluindo a primeira estrofe, o uso da cadência de engano transmite a ideia de um 

período incompleto e, assim, retoma novamente a mesma estrutura musical para 

acompanhar a letra da segunda estrofe, o que dá continuidade à letra.  

Essa sensação de não finalização da frase musical está associada à 

mensagem que toca os sentimentos mais profundos, pois podemos observar, através 

do verso “Que notícias me dão dos amigos?”, que, apesar de estar começando a surgir 

um momento de maior expressão, ainda existem várias incógnitas e, 

consequentemente, uma certa omissão por parte do governo em assumir a realidade 

dos fatos. São levados em consideração os lados público e coletivo, o que dialoga 

com proximidade com um público comum, instigando, através desse enunciado, a 

relação direta com os aspectos ideológicos referentes ao público. 

No período aqui recortado, as perseguições eram uma realidade. Boulos 

Junior (2016, p. 209) comenta que “O governo Médici (1969-1974) invadiu 

universidades, perseguiu todos aqueles que considerava subversivos e implantou 

uma rigorosa censura aos meios de comunicação”, o que ocasionou o exílio de várias 

pessoas, dentre elas artistas e políticos, e também o desaparecimento de muitos 

cidadãos, o que gerou incerteza na população e as constantes interrogações sobre o 

governo. 

Na sequência, “Que notícias me dão de você?”, são observados um 

momento de incertezas e a necessidade do recomeçar, pois estava sendo vivenciada, 

diante de tantas instabilidades políticas, econômicas e sociais, uma retomada pela 

busca da própria identidade dos indivíduos. Essa realidade em que todos, apesar de 

estarem próximos, ao mesmo tempo sentiam-se distantes, fomentava a necessidade 
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de trazer à tona os próprios sentimentos. Por isso, o verso “Alvoroço em meu coração” 

traduz literalmente a angústia e o ódio, oriundos do fato de as pessoas desaparecerem 

da noite para o dia, sem pista alguma. Na certeza de dias melhores, em “Amanhã ou 

depois de amanhã”, nota-se a busca incessante pela mudança e por um futuro melhor 

e, ao mesmo tempo, enfrentando a realidade do presente.  

O verso “Resistindo na boca da noite um gosto de sol” remete à luta de 

cada dia, na constante busca de uma nova realidade, na qual o “sol” representa vida, 

claridade e novos rumos.  

Os conceitos da teoria bakhtiniana podem ser salientados aqui, pois o 

dialogismo ultrapassa a simples transmissão dos fatos, destacando, através dos 

enunciados, as particularidades vividas e conduzidas pelo gênero canção. A 

representação que envolve a canção indica, por meio do cronótopo, a sustentação 

dos significados, fomentando, assim, o diálogo com a realidade expressa no devido 

momento histórico.  

As estrofes são retomadas com um ritmo enérgico e vibrante, elas 

procuram traduzir, através da pulsação constante, a necessidade de caminhar e de 

vencer, isto é, olhar para frente sem perder as esperanças, com garra e perseverança. 

O verso “Num domingo qualquer, qualquer hora”, transmite a necessidade de não 

parar nunca, pois “Ventania em qualquer direção” destaca a atenção de todos e a 

perseverança podem buscar um futuro melhor, identificado claramente pelo seguinte 

verso: “Sei que nada será como antes amanhã”.  

O contexto histórico, conhecido como os “anos de chumbo”, evidencia 

os acontecimentos marcantes, onde “qualquer cidadão era passível de ser acusado 

de “subversão”, podendo ser detido, torturado e morto, com base numa simples 

suspeita” (Napolitano, 2010, p.35), em qualquer dia comum, qualquer hora, em 

qualquer momento ou circunstância, o que promovia a incerteza das pessoas 

praticamente vinte e quatro horas por dia, em decorrência, a tensão e a atenção eram 

constantes. 

 

“Que notícias me dão dos amigos?”  

“Que notícias me dão de você?”  

“Sei que nada será como está”  

“Amanhã ou depois de amanhã”  

“Resistindo na boca da noite um gosto de sol” 
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Na estrofe, o ritornelo (repetição) reforça a ideia central da canção: a 

negligência da realidade dos fatos e a necessidade de explicações e transparência 

por parte do governo. Esta relação gera a constante busca da luta presente, pois a 

população almejava um futuro diferente, capaz de atender às expectativas da 

sociedade. 

O constante diálogo que essa canção promove com os ouvintes 

abrange, através de toda a sua enunciação, um caminho de referência aos ideais em 

comum, transmitindo segurança e determinação, o que fomenta os aspectos 

ideológicos de uma sociedade, tomando um corpo expressivo de ações e realizações 

que refletem a condução das ações conjuntas. 

A forma musical reafirma a instabilidade interna das pessoas, as quais 

buscam forças para vencer, traçando objetivos otimistas para o futuro, conduzida 

sempre por uma pulsação constante, mas que quebra o ritmo, passando de um 

compasso quaternário (pulsação de quatro tempos) para um binário (pulsação de dois 

tempos), promovendo a sensação de surpresa de quem não tem muito tempo para 

pensar, mas precisa agir. Posteriormente, passa a ser restabelecido o quaternário no 

ritornelo (volta), prosseguindo, assim, a projeção dos novos ideais. 

Apesar de observarmos uma canção, cuja letra traduz, enunciados com 

maior clareza, a realidade vivida neste contexto histórico, abraçamos também o 

cronótopo, uma vez que não se podia falar tudo que a população pensava e, muito 

menos ainda, colocar claramente a contestação dos fatos publicamente. Como era de 

praxe, os “LARALARA......” sempre buscavam ir ao encontro de outras realidades 

implícitas através das vocalizações, na busca por dialogar com o público sobre 

questões pertencentes ao contexto histórico. 

Nesta parte, a musicalidade da canção aflora, transmitindo, por meio da 

vocalização, uma certa expressão de liberdade, a qual é mantida pela marcação 

rítmica, mas com a ideia harmônica pronta para desencadear improvisações, o que 

passa a ser pontuado pelas notas do piano, que dão a intenção de encerrar a frase 

musical. Mas, neste momento, ocorre uma mudança de cadência harmônica e rítmica, 

na qual todos os instrumentos realizam um movimento cíclico, o que dá a intenção de 

resolução, pois ocorre somente depois de consecutivos ritornelos, traduzindo toda a 

imprevisibilidade dos fatos com toques precisos que voltam ao ritmo inicial, marca de 

condução de toda a canção. 

De acordo com a forma musical, a canção repete os seguintes versos: 
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“Num domingo qualquer, qualquer hora”; “Ventania em qualquer 

direção”; “Sei que nada será como antes amanhã”; “Que notícias me dão dos 

amigos?”; “Que notícias me dão de você?”; “Sei que nada será como está”; “Amanhã 

ou depois de amanhã”; “Resistindo na boca da noite um gosto de sol”, perfazendo, 

assim, a sua intenção de dinamismo e presença, sintonizando a letra, a música e a 

realidade do contexto histórico. 

Através da canção Nada será como antes, é percebida, pela enunciação 

ao seu auditório, uma sensação de movimento, o que instiga uma verdadeira 

necessidade de mudança diante da realidade dos fatos, o que a torna um verdadeiro 

hino. O “refrão”, composto por diversas intenções, permanece um dos mais fortes 

estribilhos da canção popular, ganhando, em seus versos, a identificação daqueles 

que, de algum modo, através de seus ideais e da procura de novos amigos, 

colocaram-se contra a ditadura, afirmando, assim, os aspectos que direcionam a 

ideologia, articulados através de um gênero, instigando as relações dialógicas nos 

mais variados âmbitos.   

 

 

3.3 ANÁLISE DA MÚSICA MILAGRE DOS PEIXES 

 

 

Segundo a crítica, o álbum Milagre dos Peixes, lançado em 1973, é 

considerado um trabalho de maior imponência e expressão artística da carreira de 

Milton Nascimento, contando com questões emblemáticas sempre presentes em seus 

LPs, mas se tornando, particularmente, muito enfatizado, principalmente nas questões 

referentes à oposição à ideologia do “milagre econômico”, divulgada fortemente nas 

propagandas governamentais. 

Dentre o repertório desse álbum, cujas faixas sofreram alguns cortes, é 

importante salientar que, ao todo, foram gravadas onze faixas, mas a maioria das 

letras foi proibida, somando, assim, um total de oito músicas instrumentais. Diante 

deste contexto, optou-se, como corpus para análise, pela canção intitulada com o 

mesmo nome do álbum: Milagre dos Peixes, composição de Fernando Brant e Milton 

Nascimento e interpretação de Milton Nascimento. Lançada em 1973, a canção 

representa uma das maneiras mais autênticas de expressão diante da realidade 

política vivida no Brasil, reflexo das relações com o mundo. Segue a letra na íntegra: 
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Eu vejo esses peixes e vou de coração 
Eu vejo essas matas e vou de coração à natureza 
Telas falam colorido de crianças coloridas 
De um gênio televisor 
E no andor de nossos novos santos 
O sinal de velhos tempos 
Morte, morte, morte ao amor 
Eles não falam do mar e dos peixes 
Nem deixam ver a moça, pura canção 
Nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol 
E eu apenas sou um a mais, um a mais 
A falar dessa dor, a nossa dor 
Desenhando nessas pedras 
Tenho em mim todas as cores 
Quando falo coisas reais 
E no silêncio dessa natureza 
Eu que amo meus amigos 
Livre, quero poder dizer 
Eu tenho esses peixes e dou de coração 
Eu tenho essas matas e dou de coração 
 

       (BRANT; NASCIMENTO, 1973) 
 

As vocalizações estiveram presentes quase na maioria do repertório, no 

qual Milton passou a usar a sua voz de forma diferente e criativa diante das 

circunstâncias, trabalhando a mesma como um verdadeiro instrumento, o que, na 

verdade, foi muito bem-sucedido e interpretado. 

A canção se inicia com os arpejos do violão. O canto é em falsete 

(oitava), daí se estende em uma progressão harmônica decrescente, sugerindo uma 

introspecção ao ouvinte, pois o arranjo passa a sensação de queda em um abismo. 

Logo em seus dois primeiros versos, “Eu vejo esses peixes e vou de coração”; “Eu 

vejo essas matas e vou de coração à natureza”, observamos a retomada dos 

conceitos naturais, de preciosidade, de criação e de origem do mundo, o que busca 

ressaltar os seus valores. Percebem-se, logo no início da canção, as questões da 

contracultura, um grande impasse de relações de mundo, principalmente no devido 

contexto histórico. Na opinião de Coelho: 
 

No Brasil, a contracultura foi um movimento social que procurou romper com 
a modernização da sociedade brasileira posta em prática de forma autoritária 
pela ditadura militar, estabelecida no país com o golpe de 1964. Os membros 
dos governos militares consideravam o Estado a encarnação da 
racionalidade, cabendo às suas instituições (em especial as que compõem o 
Poder Executivo) organizar e controlar as diferentes dimensões da vida 
social, tendo em vista a promoção do desenvolvimento econômico. De acordo 
com essa visão de mundo, o Estado é o ator principal (o sujeito) da vida social 
(COELHO, 2005, p. 41).  
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Logo na sequência, ocorre uma fala direta sobre as questões políticas e 

econômicas, que buscavam divulgar fortemente a ideia do “milagre econômico”. A 

letra retrata: “Telas falam colorido de crianças coloridas”, “De um gênio televisor”, 

destacando, assim, o progresso revelado através dos televisores e, principalmente, a 

chegada da imagem colorida, a qual é referenciada às crianças com o intuito de 

vender a imagem do futuro, sugerindo, assim, o progresso da nação e o acesso à 

modernidade.  

O governo, através do meio midiático de maior relevância naquele 

contexto histórico, procurava vender a imagem de progresso e de “país do futuro”, 

projetando, como o verdadeiro futuro da nação, através do capitalismo, o incentivo ao 

consumismo exacerbado. 

Essa relação de novos valores, que envolvem toda uma estratégia 

política, é destacada na canção através de seus enunciados: “E no andor de nossos 

novos santos”, “O sinal de velhos tempos”, “Morte, morte, morte ao amor”. Percebe-

se, literalmente, a falsa realidade projetada pelo governo, o que aniquilava a realidade 

vivida na época e encobria toda a repressão e a angústia de uma nação, insinuando 

um papel de troca por meio da venda de imagens positivas. Como resultado, havia a 

criação de uma ilusão no povo brasileiro. 

Nota-se a intenção de evidenciar a troca de valores, em que as pessoas 

são supostamente vendidas como se fossem mercadorias, ou trocadas através da 

ilusão de ter acesso a algo, o que trazia uma falsa satisfação momentânea, instigando 

o consumismo. Os aspectos ideológicos são fragmentados pelas ações 

governamentais na busca constante de fragilizar os grupos sociais, dividindo opiniões 

e alicerçando falsos conceitos promovidos por meio da ilusão da sociedade. Segundo 

Napolitano (2010), a propaganda governamental conseguiu criar um clima de 

ufanismo generalizado, onde slogan mais repetido era então: “Brasil, ame-o ou deixe-

o”.  

Nesse momento ocorre toda uma mudança harmônica e rítmica na 

canção, a qual pode ser observada nos próximos versos: “Eles não falam do mar e 

dos peixes”, “Nem deixam ver a moça, pura canção”, “Nem ver nascer a flor, nem ver 

nascer o sol”, “E eu apenas sou um a mais, um a mais”. O acompanhamento rítmico 

envolve a linha melódica que se destaca, nesse momento, no acompanhamento 

harmônico, sugerindo a voz em uníssono, que se abre novamente através da frase: 

“A falar dessa dor, a nossa dor”. Na progressão harmônica decrescente, há referência 
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à falsa ilusão propiciada pela troca de valores, uma vez que a questão humana 

propriamente dita é tratada como qualquer coisa: “um a mais”, sugerindo as questões 

vividas e presenciadas como lamúrias de apenas algumas pessoas insatisfeitas. 

Porém, na verdade, nota-se que era a grande maioria do povo “a falar dessa dor, a 

nossa dor”, destacando, assim, uma realidade comum.  

A próxima estrofe retoma o padrão rítmico e harmônico, reconstituindo a 

forma musical na busca por estabelecer um diálogo conduzido através da veracidade 

dos fatos e dos acontecimentos, os quais se tornam presentes na trajetória do país: 

“Desenhando nessas pedras” “Tenho em mim todas as cores” “Quando falo coisas 

reais”. Assim, sanidade acerca dos fatos está implícita na vida e na memória de todos 

os que viveram aquela realidade.  

Com a finalidade de instigar a volta à essência humana e à própria 

natureza, os versos seguintes traduzem a necessidade de valorizar a verdadeira 

identidade das pessoas, a revalorização pela amizade e o respeito ao próximo, com 

vistas à busca pela liberdade, o que pode ser referenciado em todos os âmbitos: 

liberdade de expressão e ser livre da opressão. Para isso, precisa-se revalorizar o 

amor ao próximo, fato este destacado pela própria letra e pela sua musicalidade, que 

exaltam, através do ritmo do violão, um aspecto de liberdade de expressão: “E no 

silêncio dessa natureza”, “Eu que amo meus amigos”, “Livre, quero poder dizer”. 

Através dos seguintes versos, “Eu tenho esses peixes e dou de coração”, 

“Eu tenho essas matas e dou de coração”, pode-se constatar a busca da identidade 

de todas as pessoas e de toda uma nação, por meio de princípios que pudessem 

recuperar a dignidade, o respeito, a amizade e o amor entre as pessoas. Esse ritornelo 

(volta) é acompanhado, novamente, pela progressão harmônica descendente e o 

contra canto, que procura expressar, por meio da altura musical e do timbre da voz, a 

ideia de lamentações e de sofrimento. As vocalizações induzem ao diálogo interior 

dos indivíduos ao passarem um recado além das palavras, provocando uma constante 

reflexão através das entrelinhas da canção.  

 

“Oooooh......oooo....iiiii.....” 
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3.4  ANÁLISE DA MÚSICA FÉ CEGA, FACA AMOLADA 

 

 

A canção Fé Cega, Faca Amolada, composta por Milton Nascimento e 

Ronaldo Bastos, com interpretação de Milton Nascimento e Beto Guedes, pertence 

ao álbum Minas, lançado em 1975. De acordo como os comentários de Molina, 

 

O álbum Minas foi composto por Milton Nascimento em 1975, três anos 
depois de Clube da esquina. Pode-se dizer que foi no Clube da esquina (LP 
duplo), que pela primeira vez o trato composicional de Milton se apresenta de 
maneira mais bem resolvida, com a convivência alinhavada de diferentes 
gêneros, técnicas de montagem, etc. Mas em Minas há uma maturidade 
dessas técnicas de composição de fonogramas em que a forma-momento 
deixa-se permear por elementos de formas-dramáticas configurando um 
equilíbrio que envolve pluralidade de gêneros sem abrir mão de uma unidade 
estrutural (MOLINA, 2014, p.126). 

 

  Essa maturidade ressalta as questões composicionais que elevam os 

padrões das canções, o que se torna uma forma de valorização dos enunciados por 

meio da associação de elementos que conduzem as mensagens transmitidas com 

maior precisão. A preocupação em trabalhar esses detalhes, como o hibridismo 

musical, as sonoridades, as alternâncias rítmicas e os aspectos musicais que 

compõem a música brasileira, pode ser observado pelo Clube da Esquina, 

representado pela trajetória de Milton, que direcionava, através de seus álbuns, como 

esse em questão, a trajetória marcada até a gravação de Clube da Esquina II. 

  Em relação à canção a ser analisada neste momento, Molina comenta: 

 

 Há um parentesco com “Fé cega, faca amolada”, com o estabelecimento de 
uma levada particular ao violão, criação de acontecimentos musicais por 
intervenções assimétricas no surdo e contrastes de sonoridade e densidade 
que se dão com a entrada da bateria baixo e cordas na seção final. Há 
fricções polirrítmicas entre melodia, claves assimétricas e a quadratura 
gerada pela harmonia (MOLINA, 2014, p. 137). 

 

Os aspectos musicais apontados acima direcionam as novas produções 

realizadas em estúdios, as quais proporcionam, neste período, novas experiências 

sonoras, além de outras formas de arranjos. As questões musicais se tornam mais 

elaboradas, permitindo uma condução da letra de uma forma integradora, ao mesmo 

tempo, permitindo a criação natural de novas formas de compor. 
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Agora não pergunto mais pra onde vai a estrada 
Agora não espero mais aquela madrugada 
Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca amolada 
O brilho cego de paixão e fé, faca amolada 
Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo 
Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo 
Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar faca amolada 
Irmão, irmã, irmã, irmão de fé faca amolada 
Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia 
Plantar o trigo e refazer o pão de todo dia) 
Beber o vinho e renascer na luz de todo dia 
(Beber o vinho e renascer na luz de cada dia) 
A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca amolada 
O chão, o chão, o sal da terra, o chão, faca amolada 
Deixar a sua luz brilhar no pão de todo dia 
Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia 
Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser muito tranquilo 
O brilho cego de paixão e fé, faca amolada 
 

    (BASTOS; NASCIMENTO, 1975, n.p.) 
 

Logo na introdução da canção, o violão dialoga com o contrabaixo, 

preparando a condução rítmica da meia lua, que entra simultaneamente com o sax, 

que responde imediatamente com os seus fraseados. Os instrumentos começam com 

uma condução rítmica, a qual induz a uma sintonia com os sons propostos e a 

expectativa do que possa vir a acontecer. As frases melódicas induzem, através da 

repetição, o ouvinte já nas primeiras frases musicais na busca pela palavra a ser 

cantada. Ao mesmo tempo, o canto e o bumbo da bateria entram em contratempos, 

indicando uma pulsação frenética, o que traduz um palpitar cardíaco, oferecendo, ao 

ouvinte, uma sintonia sonora, envolvida com dizeres precisos: “Agora não pergunto 

mais pra onde vai a estrada”, “Agora não espero mais aquela madrugada”. A relação 

de intensidade sonora e o próprio canto – realizado em um registro alto –, traduzem –

, nos finais das frases musicais, coincidentemente com a letra, explorado por notas 

agudas produzidas em falsete –, uma sintonia perfeita como a sensação das lâminas 

de uma faca, amolada e pontiaguda.  

O advérbio de tempo “agora”, conduz a mensagem para um diálogo com 

muita determinação, procurando traçar a identidade de um marco na busca oportuna 

de endereçar novos caminhos e traduzir uma total mudança nas condutas, sem temor, 

com outras determinações pertinentes à transformação de um contexto de opressões, 

de silêncio e de insatisfações. Independentemente de “pra onde vai a estrada”, não 
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há mais o que esperar ou perder: “agora não espero mais aquela madrugada”. 

Segundo Napolitano (1998), o Movimento do Custo de Vida (MCV), que 

teve sua primeira reunião em 1972, tinha como objetivo administrar o orçamento 

familiar. Ele tomou proporções significativas, inspirando, em 1976, a reunião de quatro 

mil pessoas, que apresentaram um abaixo-assinado contra a carestia, e exigiam o 

congelamento dos preços. Posteriormente, em uma assembleia na Praça da Sé, em 

1978, entregaram às autoridades, simbolicamente, o abaixo-assinado de 1976, 

contendo mais de 1,2 milhão de assinaturas. 

Este fato histórico traduz as novas perspectivas analisadas pelo 

cronótopo. Em vista disso, constatam-se os indícios de liberdade de expressão, o que 

produz uma argumentação mais direta em relação ao que se passava no contexto 

histórico da época. 

Podem ser observados o inconformismo e o sentimento de revolta, os 

quais traçam, a qualquer custo, a luta e o direito a novos caminhos e novas realidades, 

não permitindo a passividade diante das circunstâncias vividas no contexto, no reflexo, 

inclusive, da necessidade de liberdade de expressão. 

Antes mesmo de terminar a primeira estrofe, no ponto de equilíbrio das 

frases, pode-se observar a tradução exata dos sentimentos exacerbados, os quais 

não tinham mais volta, pois foram contemplados por grande parte da população e, por 

isso, estavam espalhados em todo o país e refletidos em “Vai ser, vai ser, vai ter de 

ser, vai ser faca amolada”. Esse verso, no sentido figurado de faca amolada e afiada, 

pronta para o ataque, expressa o sentimento de luta pelos direitos humanos e a 

própria necessidade de colocar em questão o valor da identidade de cada indivíduo. 

Ampliando ainda mais a realidade dos sentimentos, o próximo verso completa os 

dizeres e a tradução fiel da necessidade de mudança: “O brilho cego de paixão e fé, 

faca amolada”. Pode-se inferir, em “amolada”, outro significado do advérbio, que pode 

ser aguçada ou aborrecida, completando, assim, a expressão maior da população 

brasileira. 

Os enunciados tomam formas expressivas e determinantes, o que 

provoca um diálogo direto com o público, no qual transparecem os propósitos 

ideológicos, que vão ao encontro dos ideais de determinados grupos sociais. Os 

sentimentos, que antes estavam interiorizados, agora buscam um movimento externo, 

retratando, de forma cada vez mais clara, os ideais almejados. Ao mesmo tempo, 

percebem-se a flexibilidade e o alcance oferecido pelo gênero, o que propicia uma 
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amplitude nas relações dialógicas. 

O sentimento de valorização pessoal e do resgate da autoestima é 

descrito nos versos seguintes: “ Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo” e “Deixar 

o seu amor crescer e ser muito tranquilo”. O desgaste emocional que os anos de 

regime de opressão desenvolveu na população também disseminou a frieza entre as 

pessoas. A necessidade de resgatar valores e de acreditar que cada indivíduo pode 

ajudar a transformar a história está refletida no verso: “Brilhar, brilhar, acontecer, 

brilhar faca amolada”, trazendo o espírito de união entre os povos e do olhar coletivo 

mais próximo, como uma verdadeira família que luta pelos mesmos ideais: “Irmão, 

irmã, irmã, irmão de fé faca amolada”. 

Na passagem de uma estrofe para outra, ocorre o desenvolvimento do 

tema, apresentado na introdução, através de alguns movimentos da sequência 

harmônica. Depois de afirmar a nova condução melódica, acontecem no solo as notas 

estranhas aos acordes, conspirando interruptamente em dissonâncias musicais. 

Através do desenrolar da estrutura musical, podemos realizar uma comparação com 

as realidades das reações humanas, principalmente em relação às mudanças de 

comportamento. As dissonâncias provocam “choques” de notas que, no primeiro 

momento, causam atritos e certo desconforto, mas geram, posteriormente, a 

possibilidade de novas vertentes que se ajustam, até mesmo enriquecendo muito a 

musicalidade. 

A construção da passagem e reafirmação do tema ocorrem através das 

vocalizações, feitas em dueto de voz em falsete, finalizando a passagem em cadência 

perfeita, o que prepara, através da frase musical, a retomada de harmonia 

convencional da estrofe, situando, novamente, a condução da levada (condução) 

rítmica da canção. 

Após retomar a estrutura harmônica e rítmica elaborada para as estrofes, 

o canto diz “Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia” em resposta e em formato de 

eco: “(Plantar o trigo e refazer o pão de todo dia)”, “Beber o vinho e renascer na luz 

de todo dia” e “(Beber o vinho e renascer na luz de cada dia)”. Os verbos “plantar” e 

“refazer” comunicam-se, nas frases, com os pronomes indefinidos “cada” e “todo”. 

Essa relação demonstra a necessidade de cada indivíduo fazer a sua parte, para que, 

coletivamente, possa ganhar força para realizar os interesses comuns à sociedade, 

ou seja, partindo da iniciativa individual para a transformação do bem partilhado. 

A estrofe é encerrada com o seguinte verso: “O chão, o chão, o sal da 
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terra, o chão, faca amolada”, pronunciando o valor de viver em passos firmes e 

seguros, e com honra, vivendo o “sal da terra” e a prosperidade, consolidando, assim, 

cada dia com determinação, garra e luta. 

A canção, em seus quatro versos finais: “ Deixar a sua luz brilhar no pão 

de todo dia”; “Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia”; “Vai ser, vai ser, vai ter 

de ser, vai ser muito tranquilo”; “O brilho cego de paixão e fé, faca amolada”, procura 

reforçar a sua mensagem com um certo conforto, pois a levada rítmica transmite uma 

descontração, uma vez que conduz ao entendimento de uma luta positiva e 

promissora, passando uma ideia de segurança.  

Segundo Napolitano(1998), o ato ecumênico ocorrido no centro de São 

Paulo, em 1975, reuniu cerca de 8 mil pessoas. O ato marcou a primeira grande 

manifestação pública contra o regime militar, em torno dos direitos humanos e da 

justiça social, a oposição passa a reocupar o espaço público, ampliando a participação 

nos atos públicos de protesto, em torno de valores democráticos. 

O mesmo pode ser observado nos solos finais: instrumentações e 

vocalizações, sustentadas pelos acordes do teclado, transmitindo uma sensação de 

algo inesperado, pois, aos poucos, a sonoridade vai se tornando menos densa e mais 

tranquila, apaziguando o ouvinte, e termina, suavemente, apenas com o violão. 

 

 

3.5 ANÁLISE DA MÚSICA O QUE SERÁ (À FLOR DA PELE) 

 

 

A canção a ser analisada agora, O que será (À flor da pele), foi lançada 

no álbum Geraes, em 1976, é de composição de Chico Buarque de Holanda e 

interpretação de Milton Nascimento e Chico Buarque. Essa canção integra a trajetória 

do corpus selecionado porque salienta a participação de outros artistas no Clube da 

Esquina. Foram parcerias importantes que legitimaram a integridade dos precursores 

do movimento, com ênfase para a presença de Chico Buarque e a sua importante 

participação na emancipação dessa trajetória. A canção foi escolhida porque traz, em 

seu enunciado, uma intensa integração entre o corpo e tudo que pode refletir à sua 

volta, através das relações dialógicas, tais como a identidade, que é um complemento 

que conduz o sentido do contexto histórico percorrido, salientado a essência das 

expressões dos indivíduos.  Segue a letra: 
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O que será que me dá 
Que me bole por dentro, será que me dá 
Que brota à flor da pele, será que me dá 
E que me sobe às faces e me faz corar 
E que me salta aos olhos a me atraiçoar 
E que me aperta o peito e me faz confessar 
O que não tem mais jeito de dissimular 
E que nem é direito ninguém recusar 
E que me faz mendigo, me faz suplicar 
O que não tem medida, nem nunca terá 
O que não tem remédio, nem nunca terá 
O que não tem receita 

O que será que será 
Que dá dentro da gente e que não devia 
Que desacata a gente, que é revelia 
Que é feito uma aguardente que não sacia 
Que é feito estar doente de uma folia 
Que nem dez mandamentos vão conciliar 
Nem todos os unguentos vão aliviar 
Nem todos os quebrantos, toda alquimia 
E nem todos os santos, será que será 
O que não tem descanso, nem nunca terá 
O que não tem cansaço, nem nunca terá 
O que não tem limite 

O que será que me dá 
Que me queima por dentro, será que me dá 
Que me perturba o sono, será que me dá 
Que todos os tremores me vêm agitar 
Que todos os ardores me vêm atiçar 
Que todos os suores me vêm encharcar 
Que todos os meus nervos estão a rogar 
Que todos os meus órgãos estão a clamar 
E uma aflição medonha me faz implorar 
O que não tem vergonha, nem nunca terá 
O que não tem governo, nem nunca terá 
O que não tem juízo 

 

A abertura da canção é feita por Milton, com vocalizações 

acompanhadas apenas pelo piano, percorrendo uma progressão harmônica em 

tonalidade menor, o que expressa uma sonoridade sublime, contemplativa e, ao 

mesmo tempo, melancólica. Todo esse cenário musical envolve uma enunciação 

direta, a qual transmite, ao ouvinte, um diálogo preciso e esclarecedor, uma vez que 

passa os mais profundos sentimentos, que se tornam exteriorizados através de 

mensagens diretas do discurso, levando à tona as suas interrogações. 
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   O timbre, tanto na voz como no piano, produz introspecção e reflexão, o 

que é percebido em “um tempo circular”, recorrente, que encaminha para a 

experiência de um não-tempo ou de um “tempo-virtual”, que não se reduz à sucessão 

cronológica nem à rede de causalidades que amarram o tempo social comum 

(WISNIK, 2006, p. 71), conduzindo o ouvinte para uma interiorização, o que instiga a 

busca interior de cada indivíduo. Em contrapartida, a isso, juntam-se as suas relações 

com o mundo exterior e as relações interpessoais, ou seja, tudo que possa estar ao 

redor do sujeito, podendo ser fatos, acontecimentos, etc. 

O primeiro verso “O que será que me dá” repercute, produzindo um “eco” 

por toda a canção, cuja finalidade é levar o ouvinte a refletir e a analisar as relações 

entre os indivíduos e tudo que possa estar relacionado a eles, por exemplo, fatos, 

acontecimentos, relações de amor ou de ódio, enfim, tudo que possa interagir com a 

vida dos seres humanos. A pergunta que não se cala provoca a reflexão das pessoas. 

No decorrer dos versos, principalmente na primeira estrofe, podem-se 

observar os sentimentos que afloram, transformando, em palavras expressas, ações 

e manifestações, traduzindo um certo inconformismo justificado pelos sentimentos e 

pelas reações. A pergunta que não se cala e abre a reflexão está presente nos versos 

seguintes: “Que me bole por dentro, será que me dá”, “Que brota à flor da pele, será 

que me dá”. “E que me sobe às faces e me faz corar”. Através da sequência das frases 

acima, notamos o sentimento que vai aflorando, expresso através das palavras e 

entoado em frases conduzidas por uma melodia, que procura exteriorizar os 

sentimentos: “bole por dentro”, “brota à flor da pele” e “sobe às faces”. Neles, 

transborda a realidade dos fatos. 

No decorrer da estrofe, as palavras estão refletindo, através do 

sentimento paradoxal entre o amor e o ódio, as relações dos indivíduos com a 

realidade da vida, nas quais são cada vez mais explícitos os verdadeiros sentimentos, 

não sendo omitidos diante da realidade dos fatos, do contexto da época. 

Essas relações estão diretamente ligadas ao cronótopo pela busca de 

traduzir os sentimentos que afloram em cada um, manifestados através das 

expressões que estavam contidas nesse período de repressão. Percebem-se, na 

relação entre amor e ódio, os sentimentos inconformados de desprezo.  

A primeira estrofe termina com os versos: “E que me salta aos olhos a 

me atraiçoar”, “E que me aperta o peito e me faz confessar”, “O que não tem mais jeito 

de dissimular”. “E que nem é direito ninguém recusar”, “E que me faz mendigo, me faz 
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suplicar”, “O que não tem medida, nem nunca terá”, “O que não tem remédio, nem 

nunca terá”, “O que não tem receita”. Os verbos “atraiçoar”, “confessar”, “dissimular” 

e “recusar”, representam toda a relação de autenticidade referente ao momento 

histórico, repugnando todas as condutas repressivas e invasivas, perante a 

sociedade.  

O sentimento de desprezo passa a ser reforçado, marcando todos os 

traços que ferem os aspectos de autoestima da sociedade, indo ao encontro de uma 

frustração ideológica da maioria da população, carregada por grande inconformismo, 

na busca incessante de refletir sobre a dissociação do indivíduo em relação ao seu 

próprio corpo. 

As condições de tortura, de exílio e de opressão, ou seja, a chamada 

“linha dura”, rebaixavam o indivíduo, podendo caracterizar a humilhação de toda uma 

população. As expressões a seguir: “me faz mendigo”, “suplicar”, “não tem medida, 

nem nunca terá”, “não tem remédio”, “não tem receita” traduzem um sentimento de 

incerteza, o qual é transbordado e colocado para fora por meio de insatisfação, 

submissão e desânimo, uma vez que a realidade dos fatos é de extremo 

inconformismo: 

 

“Ao longo do ano de 1977, certos acontecimentos traduziram a reconquista 
do espaço público de manifestação por arte da sociedade civil e, 
consequentemente, o rompimento do círculo do medo.  Luta por “liberdades 
democráticas” se ampliava cada vez mais, como expressão da oposição ao 
regime militar” (NAPOLITANO, 1998, p. 62). 

 

Observa-se no final da década de 70, a grande necessidade da população 

brasileira expressar seus sentimentos, suas opiniões, e isso passa a ocorrer de maneira 

participativa da comunidade, emergindo através das manifestações culturais, que 

passam a representar os anseios coletivos, indo ao encontro de seus ideais.  

Na sequência, a segunda estrofe apresenta um sentimento de incerteza, 

de indignação e de sofrimento. Eles são postos de forma explícita, o que os traduz em 

várias formas de expressão, levando ao diálogo com vários sujeitos e com as suas 

insatisfações. 

Adiante, o canto passa a ser entoado na voz de Chico Buarque. O timbre 

da voz de Chico, somado à letra, proporciona uma dimensão elevada ao coletivo, ou seja, 

uma “massa”, comunicado através de uma linguagem coloquial, o que remonta os 

elementos que compõem a enunciação.   
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A expressão “gente” (pessoas, povos) procura abranger sentimentos 

partilhados, manifestados em várias pessoas ao mesmo tempo e em um mesmo espaço, 

e relacionados com as mesmas circunstâncias. Segundo Bakhtin (2014, p. 211), “Em arte 

e em literatura, todas as definições espaço-temporais são inseparáveis umas das outras 

e são sempre tingidas de um matiz emocional”.  O cronótopo traduz o significado dos 

versos: “O que será que será”, “Que dá dentro da gente e que não devia”, “Que desacata 

a gente, que é revelia”, “Que é feito uma aguardente que não sacia”, “Que é feito estar 

doente de uma folia”; como toda a repressão que é induzida indevidamente a todos os 

rebeldes, que estão insatisfeitos com as consequências e a própria realidade dos 

acontecimentos vividos na época, supondo e extravasando um inconformismo, o que 

esclarece as verdadeiras sequelas presentes na realidade da maioria do povo brasileiro.   

Na sequência da letra da canção, nota-se a reverência a vários tipos de 

pessoas e às suas crenças. Apesar de certas realidades diferentes, um forte laço em 

comum, preso pelo descontentamento público, de várias raças e várias religiões, ressalta 

a necessidade de lutar sempre pelos direitos: “Que nem dez mandamentos vão conciliar”, 

“Nem todos os unguentos vão aliviar”, “Nem todos os quebrantos, toda alquimia”, “E nem 

todos os santos, será que será”, “O que não tem descanso, nem nunca terá”, “O que não 

tem cansaço, nem nunca terá”, “O que não tem limite”. 

Solo musical... 

Na terceira e última estrofe, as vozes de Chico Buarque e Milton 

Nascimento são proclamadas em um só canto, cujo efeito traduz a relação entre os 

povos, pois as realidades e as verdadeiras circunstâncias se unem em um só corpo e um 

só sentimento, refletindo o amargo da realidade e o descontentamento entre as pessoas 

e o próprio contexto de vida. A insatisfação que está presente no sentimento das pessoas 

é exaltado e as estruturas sociais estão visivelmente abaladas, conforme a letra: “queima 

por dentro”, “perturba o sono”. Nela, os fatos históricos demonstram e confirmam toda a 

turbulência descrita: “todos os tremores”, “os ardores”, e clamam pela luta constante 

contra a adversidade: “todos os suores”, “meus nervos”. 

No final da estrofe, são colocados versos que traduzem explicitamente a 

realidade em comum, alicerçada pela realidade dos fatos históricos, as sequelas de 

condutas governamentais, as repressões e a própria injustiça aplicada a tantas pessoas 

e aos seus ideais de vida. Os três versos finais demonstram o sentimento de indignação 

e a insatisfação das pessoas naquela época: “O que não tem vergonha, nem nunca terá”, 

“O que não tem governo, nem nunca terá” e “O que não tem juízo”. As passagens 
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traduzem, com clareza, a realidade envolta em insatisfação e a necessidade de justiça, 

tornando público os verdadeiros sentimentos de toda uma nação, expressos através 

dessa canção. 

 

 

3.6 ANÁLISE DA MÚSICA CREDO 

 

 

Seis anos depois de ter lançado o primeiro álbum duplo intitulado Clube da 

Esquina, é notado a ligação, a forma de compor, os aspectos vivenciados nesse período 

e o entrelaçamento entre as letras, dispostas no gênero canção, as quais, em seu 

percurso, dialogam e conduzem até o lançamento do segundo álbum do grupo, intitulado 

Clube da Esquina II.  

A sexta e última canção escolhida para fechar o corpus desta pesquisa é a 

canção Credo, de Milton Nascimento e Fernando Brant, com interpretação de Milton 

Nascimento, pertencente ao álbum duplo Clube da Esquina II, lançado em 1978. 

Conforme foi salientado por Vieira (1998), a noite toma uma dimensão diferente nessa 

canção, pois destaca que as pessoas devem acender a esperança, semear a liberdade 

e apagar a escuridão para a construção de um mundo novo, sem repressão. 

Na particularidade do corpus analisado, observamos, através da retomada 

da canção San Vicente, um reencontro na abertura da canção Credo, o que destaca a 

sutileza do coro de vozes, propiciando, em primeira instância, um sentido religioso de 

procissão, de caminhada e fé, o qual é proposto, inclusive, pelo título da canção. Segundo 

Molina: 

 

Podemos dizer que na música popular cantada do pós-década de 1960 também 
é assim e que a alternância de conformações também se dá nos diálogos, 
interações e intercâmbios de foco dos níveis primário e secundário. Na música 
popular cantada, é por intermédio de diferentes relações e pesos entre 
sonoridades, estados, técnicas, processos, ritmos, gêneros, rimas e 
acontecimentos, que os contrastes se estabelecem (MOLINA, 2014, p. 142). 

 

  No início da canção, são estabelecidos os diálogos entre as canções, que 

ultrapassaram a criação de alguns álbuns até chegar a este reencontro, o que afirma as 

relações dialógicas. A valorização dos novos propósitos feita pela canção Credo traz a 
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essência da canção San Vicente, leitura que nos permite observar a realização de 

contrastes de elementos em consonância com a própria enunciação. 

 

Coração americano 
Acordei de um sonho estranho 
Um gosto, vidro e corte 
Um sabor de chocolate 
No corpo e na cidade 
Um sabor de vida e morte 
Coração americano 
Um sabor de vida e morte   
A espera na fila imensa 
E o corpo negro se esqueceu 
Estava em San Vicente                      
A cidade e suas luzes 
Estava em San Vicente ... 
 
Caminhando pela noite de nossa cidade 
Acendendo a esperança e apagando a escuridão 
Vamos, caminhando pelas ruas de nossa cidade 
Viver derramando a juventude pelos corações 
Tenha fé no nosso povo que ele resiste 
Tenha fé no nosso povo que ele insiste 
E acordar novo, forte, alegre, cheio de paixão 
 
Vamos, caminhando de mãos dadas com a alma nova 
Viver semeando a liberdade em cada coração 
Tenha fé no nosso povo que ele acorda 
 
Tenha fé em nosso povo que ele assusta 
Caminhando e vivendo com a alma aberta 
Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal 
Vamos, companheiros pelas ruas de nossa cidade 
Cantar semeando um sonho que vai ter de ser real 
Caminhemos pela noite com a esperança 
Caminhemos pela noite com a juventude 
 
Lalalala…lalalala…lalalala…lalalala.... 

                                  Vocalizações...... 
 

Estava em San Vicente 
... a cidade e suas luzes 
Estava em San Vicente 
As mulheres e os homens, coração americano... 
 

(NASCIMENTO; BRANT, 1978) 
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As ligações entre os álbuns Clube da Esquina I e Clube da Esquina II 

nos remetem à condução das vozes durante um período significativo para a história 

do Brasil, envolvendo a América Latina, e os valores vividos de forma partilhada 

durante o contexto histórico da década de 70 do século XX.  O próprio desfecho das 

letras das canções do Clube da Esquina – e de seus vários intérpretes e músicos – 

transparece uma abertura constante entre os compositores, o público e a realidade, o 

que direciona um percurso de intensa luta pelos direitos humanos em contraposição 

ao regime político realizado no contexto.  

Entoada logo no início, transmitindo a ideia e a imagem de um coro em 

procissão, a canção Credo começa com: “...no povo e na cidade/Um sabor de vidro e 

corte/Coração americano, um sabor de vida e morte/A espera na fila imensa/E o povo 

negro se esqueceu...Estava em San Vicente/A cidade e suas luzes, estava em San 

Vicente…”. Nota-se uma ligação entre as canções San Vicente e Credo, a qual, a 

priori, traz a intenção de credo, de liturgia e de religiosidade, mas, aos poucos, 

transforma-se em outra realidade, traduzindo um momento que proporciona outras 

perspectivas a todos os povos.  

O final da década de 70 foi marcado por vários atos de protestos, 

envolvendo grupos religiosos, o movimento estudantil universitário e a classe de 

trabalhadores. Em 1977, um ano marcado por grandes manifestações, destaca-se o 

“Dia Nacional de Luta pela Anistia”, no mês de maio, com manifestações em Belo 

Horizonte, Brasília e São Paulo. Outro fato de grande destaque, segundo comentário 

de Napolitano (1998, p. 65), foi “a brutal invasão da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC)”, durante a qual foram atingidos não só os movimentos 

estudantis, mas também os funcionários, os professores e a comunidade religiosa 

como um todo. 

Esses fatos produzem uma marcha triunfal rumo às manifestações de 

liberalização política, em busca da redemocratização, fatos que são expressos através 

do coro de vozes representado no início da canção, na retomada dos aspectos de luta 

e na persistência. 

Logo no início, nos primeiros versos, é possível observar um olhar 

otimista, conforme o qual são manifestadas as lutas constantes por uma vida melhor, 

renascendo para novas propostas e novos caminhos, pela busca da força de cada 

indivíduo, com vistas ao bem comum. 

No sentido de nunca parar de lutar pelos direitos e na amplitude da busca 
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por viver, os versos “Caminhando pela noite de nossa cidade/Acendendo a esperança 

e apagando a escuridão” traduzem o sentido de liberdade e de novos caminhos, 

lutando pela lucidez acerca do momento e dos fatos. Intentava-se alçar novas 

possibilidades de lutar contra as adversidades, procurando atingir novos rumos e 

novas possibilidades, por meio da projeção de aspectos positivos para o futuro da 

nação, a retomada do bem comum e a resolução das questões públicas e do coletivo, 

o que pode ser observado em: “Vamos, caminhando pelas ruas de nossa cidade/Viver 

derramando a juventude pelos corações”. 

Um destaque deve ser feito neste momento, pois alguns fatores de 

análise indicam a notabilidade dos enunciados em sintonia com a própria enunciação. 

Em relação ao contexto histórico, nota-se um afrouxamento da censura, sendo que o 

cronótopo predispõe visões mais claras da realidade dos fatos, o que demonstra 

sobriedade com os fundamentos da ideologia. O gênero suscita, como um todo, a 

clareza da realidade, estabelecendo um contato direto com seu público, o qual, por 

sua vez, aquece o “elo” da cadeia de enunciados, fomentando as relações dialógicas. 

Através da vibração rítmica, melódica e harmônica, transparece o 

propósito da força coletiva, da fé e da esperança, o qual é anunciado em “Tenha fé no 

nosso povo que ele resiste” (pausa). A pausa na canção remete à introspecção do 

público, da interiorização do propósito instigado e no alimento para a força necessária 

para a luta. Na sequência a letra traduz com intensidade, através de uma mensagem 

otimista, perseverante, e de fé, a alegria do povo brasileiro no seguinte verso: “Tenha 

fé no nosso povo que ele insiste/ E acordar novo, forte, alegre, cheio de paixão”.  

Na sequência, o apelo pela união e pelo fortalecimento de novos ideais 

e do renascer em prol do bem comum, pode ser observado em: “Vamos caminhando 

de mãos dadas com a alma nova/ Viver semeando a liberdade em cada coração”. 

Nota-se o canto de novos caminhos, sugerindo luz, paz e união entre os povos. 

Em 1978, passados dez anos, o governo acabou com a vigência do Ato 

Institucional nº 5, além de permitir a volta do habeas-corpus, como caracteriza 

Napolitano (1998, p. 69): “a partir de 1978-1979, os trabalhadores passaram a ocupar 

a cena política do país, deixando claro os limites da política de abertura”. Assim, 

surgem novos caminhos e novas conquistas, o que evidencia a força do “povo”. 

Fechando a segunda estrofe: “Tenha fé no nosso povo que ele 

acorda/Tenha fé no nosso povo que ele assusta”, os versos mostram a força 

inesperada lançada através dos novos propósitos de liberdade e de luta, uma vez que 



79 

o povo almejava o direcionamento pelos direitos e pela dignidade, o que aponta para 

uma voz comum através de reações inesperadas, diferentes de um estado de 

passividade. 

Pode-se observar, no solo da guitarra e da flauta, acompanhado pela 

harmonia do violão, da marcação do contrabaixo e do ritmo enérgico da percussão, 

uma promoção da interação entre instrumentos de sonoridades e timbres diversos, o 

que representa uma confluência entre as raças e as suas culturas. 

Traduzindo um sentimento de algo que está passando, ou que já passou, 

a projeção para novos caminhos e novos rumos, e a busca pelo respeito mútuo podem 

ser observadas em: “Caminhando e vivendo com a alma aberta/Aquecidos pelo sol 

que vem depois do temporal”. Os versos entoam uma nova perspectiva, lançando a 

visão do renascer, do novo e do próspero, ou seja, “depois da tempestade, vem a 

calmaria”, o que dá um significado de bons presságios. 

A canção trilha a busca constante de unidade e de junção entre os povos 

e de ideais em comum, com destaque para a próxima estrofe: “Vamos, companheiros 

pelas ruas de nossa cidade”. O verso desencadeia as manifestações promovidas 

principalmente pelos estudantes e pelos sindicatos dos trabalhadores. Observa-se o 

termo “companheiro”, o qual se tornou um bordão dos líderes sindicais, simbolizando 

a ideologia dos seguidores do “partido dos trabalhadores”. Em seguida, “Cantar 

semeando um sonho que vai ter de ser real”; “Caminhemos pela noite com a 

esperança”; “Caminhemos pela noite com a juventude”, destacam-se os verbos 

“vamos”, “cantar”, “semeando”, “caminhemos”, pois eles sustentam os ideais 

direcionados para o futuro, em sintonia com: “a esperança” e “a juventude”. 

O “gran finale” da canção promove uma verdadeira exaltação de 

vocalizes, com fraseados representados por vários timbres, acompanhados por uma 

variedade de instrumentos característicos da “América Latina”, e executados com os 

devidos cuidados para que se mantenha a musicalidade, a harmonização e a 

interpretação equilibradas. Em seguida, observa-se o ritornelo da música San Vicente, 

com o canto à capela: “Estava em San Vicente”, “... a cidade e suas luzes”, “Estava 

em San Vicente”, “As mulheres e os homens, coração americano...”. 

A retomada do coro de vozes representa a marcha em constante 

procissão em busca dos objetivos e ideais comuns, dissipados por toda a América 

Latina. Procura-se, dessa forma, evocar a fé e a determinação, almejando a união 

entre os povos, o que demonstra a dimensão e a força do “coração americano”. 
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3.7 AS ESQUINAS E OS SEUS ENCONTROS  

 

 

Na busca de um percurso que pudesse apontar os principais aspectos 

de um período de grande importância para o Brasil, assim como para maioria dos 

países da América Latina, a escolha do corpus está relacionada com o Clube da 

Esquina, cujo nome maior era Milton Nascimento, e a escolha de algumas canções 

contidas nos álbuns lançados de 1972 a 1978, perfazendo a trajetória entre os álbuns 

Clube da Esquina e Clube da Esquina II. 

Segundo os dizeres de Molina: 

 

No fértil espaço de convivência entre diferentes gêneros simples em contraste 
que o álbum de fonogramas (enunciados) congrega, manifestam-se os estilos 
individuais dos responsáveis pela criação. Bakhtin observa que a 
“complexidade” do gênero se dá também pela alternância dos sujeitos do 
discurso que esse tipo de obra acolhe. No caso do álbum, o diálogo (a 
“alternância dos sujeitos”) é inerente ao sequenciamento dos momentos 
(faixas); mas há também um diálogo em outro nível, que se dá no confronto 
do discurso de um artista (seu álbum), com os álbuns de outros criadores que 
o antecederam, e assim sucessivamente (MOLINA, 2014, p. 122). 

 

   Em relação à proposta de análise, foi traçado um percurso em que a 

escolha das canções ultrapassou o limite de um mesmo álbum, o que, de certa forma, 

acompanha a repercussão dos fatos em destaque para o período em questão. O 

caminho trilhado percorreu as nuances de um período, destacando as suas relações 

com o contexto histórico, as vozes que ecoaram e as supostas relações identificadas 

com o público. 

  As canções delimitadas neste trabalho, além de possibilitar uma vertente 

cronológica, despertam o diálogo entre as vozes que ecoavam, o que mostra as 

relações entre as canções, assim como suscita o diálogo com o público brasileiro na 

década de 70, e com os fatos que se propagaram. Segundo os comentários de Wisnik, 

 

Sob o domínio da tonalidade, música e literatura são artes que se procuram 
como se quisessem suprir a falta de um signo total sobre o qual se deslocam 
num movimento sem fim. A consciência moderna vive, no entanto, desse 
dualismo entre o significante e o significado, que ela reproduz em toda a 
parte, ao mesmo tempo em que busca superá-lo (WISNIK, 2006, p.166). 
 

  A busca pela interação dos valores estéticos e culturais contemplados 

dentro de uma realidade social traduz, na riqueza dos elementos extraídos, uma 
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sintonia da linguagem, possibilitando o exercício do significante e do significado dentro 

das propostas ancoradas no gênero escolhido. 

  A trajetória parte de San Vicente (1972), álbum Clube da Esquina, 

música esta que inicia um diálogo entre os países da América Latina, ou seja, o 

“Coração Americano”, o que instigava o lado individual do corpo, projetando as ânsias 

pessoais para o todo, o coletivo, em outras palavras, “No corpo e na cidade”. O 

conjunto dos enunciados anuncia esperança, ao mesmo tempo em que contempla 

dissabores vividos. A frase “Estava em San Vicente” é pronunciada várias vezes 

durante a canção, despertando, em seu enunciado: “aquele que está vencendo”, o 

corpo que busca superar todo o sofrimento, na esperança do “amanhã”. 

  A primeira canção termina em tom de procissão: “Coração americano” e 

“Um sabor de vidro e corte”, ocorrendo, na sequência, vocalizações que pronunciam 

uma nova caminhada em busca de um novo dia: o “dia do amanhã”. 

  O corpo caminha em busca de novas perspectivas e na certeza de que 

“Nada será como antes”. A canção que se encontra no mesmo álbum, Clube da 

Esquina (1972), dialoga com os propósitos de um futuro melhor, em que o verso “Eu 

já estou com o pé nessa estrada” traduz um corpo em constante movimento, na busca 

de mudanças: “Sei que nada será como antes, amanhã”. 

  No resgate da própria identidade, primeiramente “o corpo” possui 

“coração” e sentimentos, o que impulsiona o despertar de uma nova realidade de vida 

e de tempo vivido, como se fosse o despertar de um sono profundo. Esse movimento 

de acordar comunica-se com o presente e possui várias interrogações: “Que notícias 

me dão dos amigos?”, “Que notícias me dão de você?”, o que projeta, insistentemente, 

o futuro: “Amanhã ou depois de amanhã”. 

  No anseio de dias melhores, situação que toda a população almejava, o 

país desenvolvia uma suposta ideia de “milagre econômico”, a qual era promovida 

pelo governo, através da mídia, em diversas propagandas, na busca de trazer para a 

população uma nova (porém, falsa) realidade econômica. 

  Em 1973, Milton Nascimento lança o álbum Milagre dos peixes, 

concomitantemente a todos esses aspectos relacionados ao contexto histórico. O 

intuito era fazer despertar o povo e, ao mesmo tempo, criticar as manipulações do 

sistema governamental. O álbum recebeu vários cortes em suas letras porque foi alvo 

de censura, o que levou as canções à instrumentalização, ou seja, a retirada das 

letras. 
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  A canção Milagre dos peixes critica as relações de um falso futuro, 

representado pelo “amanhã”, que é colocado como presente pelo sistema 

governamental. Esses aspectos explorados pela mídia, principalmente com a chegada 

dos televisores – a maior força midiática do período –, são despertados logo no início 

da canção: “Telas falam colorido de crianças coloridas”, ou em “De um gênio televisor”. 

  A contradição do sistema é colocada claramente nos versos: “E no andor 

de nossos novos santos/ O sinal de velhos tempos/ Morte, morte, morte ao amor”. 

Pode-se perceber a troca de valores: “morte ao amor” na frieza de destacar apenas 

valores materiais ou na ideia de “corpos” padronizados: “E eu apenas sou um a mais, 

um a mais”.   

A próxima canção: Fé cega, faca amolada, lançada no álbum Minas 

(1975), incorpora um diálogo com o contexto. Em resposta, busca uma retomada dos 

verdadeiros sentimentos e com muita determinação: “Agora não pergunto mais pra 

onde vai a estrada”. Nota-se, nos versos, a efervescência dos sentimentos humanos, 

despontando a coragem, a determinação e o espírito de luta: “O brilho cego de paixão 

e fé, faca amolada/ Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo/ Deixar o seu amor 

crescer e ser muito tranquilo”. 

  Seguindo esta trajetória, o encontro com Chico Buarque, um dos 

compositores mais censurados nesse período, foi uma parceria importante para 

Milton, o que justifica a presença dessa canção nesse trabalho. Lançada no álbum 

Minas (1976), Milton e Chico Buarque traduzem, nessa letra, uma enunciação que 

integra as relações da natureza ao corpo, ao amor e aos verdadeiros sentimentos dos 

indivíduos.  

  A pergunta que não se cala: “O que será que me dá?” produz um canto 

que ecoa ou uma sensação de busca da relação interna que eclode em uma 

exteriorização de sentimentos pertencentes à maioria da população: “Que me bole por 

dentro”, “Que brota à flor da pele”, “sobe às faces”. 

  No intuito de denunciar a realidade dos fatos, essa canção dialoga com 

a realidade vivida, uma vez que demonstra um sentimento coletivo de indignação, 

insatisfação e de necessidade de justiça: “O que não tem vergonha, nem nunca terá/ 

O que não tem governo, nem nunca terá/ O que não tem juízo”. 

  Em resposta a essa realidade, na condução dos anseios dos indivíduos, 

observamos a última canção escolhida para análise, Credo (1978), lançada no álbum 

Clube da Esquina II. O título provoca sentimentos de crença e de fé, tudo envolvido 
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pela retomada da canção San Vicente. Por meio desse encontro, há um verdadeiro 

diálogo, o que transforma a canção em um enunciado de novas perspectivas, com 

propostas que inflamam o olhar coletivo, repleto de otimismo: “Acendendo a 

esperança e apagando a escuridão/ Vamos, caminhando pelas ruas de nossa cidade”. 

  É uma verdadeira proposta de integração dos povos, em busca de um 

ideal comum: “Vamos, caminhando de mãos dadas com a alma nova/ Viver semeando 

a liberdade em cada coração”. Percebe-se a integração do corpo e da alma individuais 

ao “corpo coletivo”, o que é salientado pelo verbo “vamos” durante toda a canção. 

  Assim, o corpus selecionado buscou trilhar “um dos caminhos” que foi 

vivenciado durante a década de 70, anos estes envoltos por turbulências e desafios, 

e que, por isso, estarão marcados eternamente em nossa história. Em busca de uma 

representação para o gênero canção, optou-se pelo repertório do grupo musical Clube 

da Esquina, cujo eixo era conduzido por Milton Nascimento. O resultado da trajetória 

da banda é um importante conjunto de obras, segundo Molina: 

 

Especialmente no Brasil, a força da incorporação de diferentes gêneros em 
um mesmo álbum nos trabalhos dos músicos do tropicalismo foi tão intensa 
e influente, que passou a ser desde então, uma das características mais 
marcantes da música popular brasileira, até mesmo na música popular 
instrumental. Mas foram, provavelmente, os álbuns de Milton Nascimento da 
década de 1970, a partir do Clube da Esquina de 1972, que conseguiram 
melhor aprofundar e equilibrar tais propostas (MOLINA, 2014, p. 120). 

  

  Como pôde ser observado no comentário acima, a qualidade das 

canções é um dado importante para a escolha do corpus, pois, nele, são destacados 

elementos composicionais que permitem uma análise ampla, uma vez que as canções 

se dão em relações intrínsecas entre letra e música, as quais são enriquecidas pelos 

novos parâmetros musicais desencadeados no período pós década de 60, ou seja, 

novos tipos de arranjos musicais conciliados com o desenvolvimento ímpar das 

gravações em estúdios, o que tornou possível o trabalho com as sutilezas e com toda 

a riqueza musical (sonoridades, timbres, gêneros, ritmos, etc.). O resultado, enfim, é 

a valorização dos enunciados propostos em cada uma das canções.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No desenvolvimento das análises do corpus, verificou-se que as 

canções escolhidas têm letras em que há um amplo diálogo entre os sujeitos, 

identificando-se, por meio dos enunciados, novos parâmetros musicais desenvolvidos 

no período (arranjos, gravações, etc.). Assim, foi possível identificar questões 

pertinentes ao contexto histórico da época, as suas relações comuns entre os povos 

do Brasil e os povos de outros países da América Latina. 

Pode-se destacar que o enunciado musical foi ao encontro da realidade 

vivida pelos povos da América Latina, esta última caracterizada por um período de 

controvérsias, incertezas e insatisfações, entre a população e o sistema de governo, 

tudo camuflado pela contradição de um discurso de avanço econômico criado pelo 

regime de censura e pela posição opressora do governo. Em contrapartida, a 

população que se colocava ideologicamente contrária ao governo sofria constantes 

repressões, o que pode ser identificado em versos, palavras e expressões presentes 

nos enunciados, evidenciando essa realidade. 

Faz-se notar a ideologia na força traduzida pela busca da união entre os 

povos dos países vizinhos do Brasil, os quais também estavam vivenciando as 

mesmas condições repressoras, de censura, de exílio e de insatisfação política, o que 

pode ser identificado nas canções selecionadas como corpus. 

A trajetória escolhida para percorrer os principais aspectos referentes à 

década de 70 é vista como uma das possibilidades de percurso para que fosse 

possível elucidar certas questões de relevância desse período, o que possibilitou a 

observação das particularidades dos enunciados, do cronótopo e do desenrolar das 

relações dialógicas dispostas nesse contexto. 

Por meio dos aspectos analisados, foi possível evidenciar, a partir da 

teoria bakhtiniana, as relações entre as canções, o contexto histórico contemplado e 

as suas relações dialógicas, as quais propiciaram uma visão da dimensão do mundo 

vivido pelas pessoas naquela época. 

Foram verificadas, nas canções, as representações e as formas de 
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expressão veladas acerca dos acontecimentos e dos sentimentos latino-americanos. 

Por meio das letras das canções que compõem o corpus, a comunicação e a 

necessidade da manifestação artística alcançaram os seus anseios, tanto do Brasil 

como das nações vizinhas, o que levou à inauguração do diálogo entre o Clube da 

Esquina e as canções de língua espanhola. 

Uma vez que o objetivo dessa pesquisa consistiu em verificar, por meio 

da reflexão dialógica e do estudo acerca dos gêneros, ideologia, cronótopos, 

enunciação e dos enunciados propostos por Bakhtin, as relações estabelecidas no 

gênero canção, foi possível identificar, por meio da análise do corpus selecionado, o 

quanto as músicas deste consagrado movimento da MPB possibilitaram o estudo do 

diálogo entre os sujeitos, diante da realidade histórica, política e cultural das pessoas 

que vivenciaram esse tempo. 

Assim, com esse estudo, pode-se ressaltar o quanto a canção constitui 

uma expressão musical repleta de enunciados, ponto de encontro entre sujeitos e 

visões de mundo, os quais possibilitam, por meio do diálogo, um elo entre o discurso 

e a realidade social e cultural. À medida que o tempo avançava ao longo da década 

de repressão, as composições evoluíram para um processo coletivo de busca da 

liberdade almejada pela população e a sua enunciação transmite a mensagem de 

desejo de um futuro melhor. Esse diálogo transmite, a partir de certo momento, a ideia 

de “corpo” como discurso principal, como “aquele que está vencendo”, sempre em 

movimento.  

A realidade política demonstrou a interferência governamental, o que 

evidencia o suposto “milagre econômico”, transmitindo uma ilusão de progresso à 

nação. Nota-se uma certa imposição que deteriorava a liberdade de expressão, a qual 

era padronizada pelos anseios políticos. Todo esse processo opressor instigou a 

exteriorização dos verdadeiros sentimentos, os quais serão conduzidos para um corpo 

coletivo, no intuito de almejar uma integração, uma inteireza.  

Através da comunicação entre as canções, é válido destacar que as 

músicas, em sua maioria, foram de lançamentos de diferentes álbuns (exceto San 

Vicente e Nada será como antes, que pertencem ao mesmo álbum), o que propiciou, 

dentro do gênero canção, o diálogo entre os sujeitos e o público, o que envolve os 

trâmites de um período, perfazendo os aspectos culturais e ideológicos enriquecidos 

por meio dos enunciados e da profundidade das enunciações. 

Assim, pôde-se notar que as relações dialógicas foram concretizadas 
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não somente entre as canções, ou mesmo entre os ditames dos seus referidos álbuns, 

mas, por todo o trilhar dos fatos, das expressões e dos diálogos que estavam 

predispostos no percurso. Aspectos estes, que foram percebidos em constantes 

diálogos com a realidade, pois, o cronótopo mostrou a sua autenticidade, salientando 

os verdadeiros valores para a nação e sua população, o que fez dissipar os 

verdadeiros valores em comum na coletividade. Desta maneira, foi possível concluir o 

objetivo desse trabalho e sua proposta, porém, cabe salientar que este trabalho não 

esgota todas as possibilidades, podendo haver outros olhares, na análise do corpus 

escolhido, esperamos que a visão produzida nesta análise possa inspirar novas 

pesquisas.  
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