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RESUMO 
 

 

 

 

 

Empreendemos, neste texto, um estudo convergente entre a Literatura e a 

Música Popular Brasileira num caráter intersemiótico e Pedagógico. Partindo 

de poetas e filósofos gregos, músicos e teóricos da Crítica Literária, pedagogos 

e pesquisadores contemporâneos, chegando a desembocar na MPB, como uma 

etapa das manifestações do Modernismo Brasileiro e, que pode ser vista ainda 

hoje como uma continuação da semana de 22: uma ruptura da cultura brasileira, 

uma ponte para não perder de vista nosso percurso literário. O texto perpassa a 

antiga e fecunda relação entre música e literatura, para nos inscrever no 

contexto dos discursos sobre o lugar que ocupa hoje a MPB no discurso 

literário. “A Música Popular Brasileira”, com recorte para o Tropicalismo, e 

destaque para Caetano Veloso e Gilberto Gil, além de valorizar o “Som 

universal”, busca associar a produção dos baianos à Poesia Concreta e situar 

esses movimentos no hall das legítimas “vanguardas brasileiras”. A pesquisa 

nos proporcionou uma visitação ao campo da Literatura e da Intersemiose. 

Nesta, apontando a importância da dialética música-literatura, essa relação 

entre os códigos que se imbricam imantados na letra das canções; naquela, os 

elementos caracterizadores que fizeram das canções de Caetano e Gil 

verdadeira manifestação de Vanguarda Poética. Ao utilizar a “Música Popular 

Brasileira” como agente facilitador do processo de ensino da leitura literária, 

tomamos as canções desses compositores-poetas, como uma porta de entrada 

para a poesia; esse novo espaço de leitura da Poesia Concreta. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

We undertook, in this text, a convergent study between the Literature and the 
Brazilian popular music in a character intersemiótico and Pedagogic. Leaving 
of poets and Greek philosophers, musicians and theoretical of the Literary 
Critic, educators and contemporary researchers, getting to end in MPB, that 
second Augusto of Campos is a bridge for not losing of our view literary 
course. The text perpassa the old and it fecundates relationship between music 
and literature, to enroll in the context of the speeches on the place that 
occupies MPB today in the literary speech. The Brazilian Popular Music, with 
cutting for Tropicalismo, and highlight for Caetano Veloso and Gilberto Gil, 
besides valuing the " universal " Sound, search to associate the production of 
the baianos to the Concrete Poetry and to place those movements in the hall of 
the legitimate " Brazilian " vanguards. The research we provided a visitation 
to the field of the Literature and of Intersemiose. In this, pointing the 
importance of the dialética music, literature, that relationship among the codes 
that if imbricam magnetized in the voice that sings; in that, the elements 
caracterizadores that you/they did of Caetano's songs and Gil, true 
manifestation of Poetic Vanguard. When using the Brazilian popular music as 
facilitative agent of the process of teaching of the literary reading, we took 
those composer-poets' songs, as an entrance door for the poetry; that new 
space of reading Concrete Poetry. 
 

 

Key-Word:  Popular music - Concrete Poetry - Literature 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

 
 
 

A velocidade de nosso século aprofundou as tensões entre 

receptor e linguagem. A rapidez na renovação e invenção estética e 

tecnológica dos meios torna o homem insatisfeito com a direção do seu 

próprio tempo e, por isso, rompe com o presente propondo algo novo. 

A literatura, mais do que nunca, busca espaço em outras artes,            

e procura, a exemplo da Música Popular Brasileira, se construir através 

dessas linguagens que se intercruzam e, quando compreendida, dá a conhecer 

questões essenciais. Essa multiplicidade tem sido a responsável pela 

velocidade delirante com que os signos e as linguagens têm se relacionado e 

influenciado. 

O ensino da literatura também aponta outras vertentes. 

Educadores e Pedagogos buscam meios mais simples para a construção 

desses conhecimentos. É preciso seduzir os jovens de alguma forma. 

               A proposta de se introduzir a Música Popular Brasileira no 

ensino da literatura parte da nossa preocupação em buscar agentes 

facilitadores no processo do ensino. Entendemos que essas canções, além 

de atraentes e sedutoras, podem ser úteis como instrumento de leitura da 

Poesia Concreta. Um meio de acesso dos jovens à obra literária. 

 Os textos vocalizados na Música Tropicalista, nos quais se 

enquadram as canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil,  permitem uma 

aproximação entre essas canções e a Poesia Contemporânea. A presença de 

elementos caracterizadores da Poesia Concreta na linguagem das canções 

desses compositores é inegável; não apenas no aspecto formal, mas, 

sobretudo, porque elas detêm um processo básico da linguagem 

cinematográfica, incorporam uma linguagem visual capaz de captar a 

realidade a sua volta e podem ser comparadas aos processos 

antropofágicos, típicos do Modernismo. Essas características configuram 



 

  
 

uma tendência, que de certa forma, corresponde às manifestações de 

Vanguarda Poética. 

Embora outras abordagens possam ser feitas ao longo desse 

trabalho, o cerne de nossa análise é utilizarmos a linguagem dessas canções 

e, a partir de seus elementos constitutivos, investigar como essas palavras 

estão encadeadas, os seus valores representativos vinculados ao tempo e ao 

espaço e que relação estabelecem com o concretismo brasileiro. Este 

percurso levará o leitor a questionamentos que resultem numa prática de 

leitura literária, no que essas canções significam para o processo de 

construção dessa leitura Contemporânea. Essa ponte feita entre a música 

tropicalista e o modernismo ganha outras intenções: além da valorização do 

“som universal”, busca associar a produção dos baianos à poesia concreta e 

situar esses movimentos no hall das legítimas “vanguardas brasileiras”. 

O texto que ora apresentamos vem carregado de referências que o 

leitor pode fazer uso para mostrar que a canção, que conceitualmente é o 

encontro da poesia e música de natureza popular,  legitima-se como uma 

manifestação da poesia moderna.  

              Nos anos 60 e 70, depois de grandes poetas que marcaram a 

história da literatura no Brasil,  como Bandeira, Drummond, João Cabral, 

entre outros, a poesia brasileira aponta um espaço de renovação literária: 

discos ao invés de livros e encartes no lugar de páginas. É assim que a 

música popular traz a turbulência da Semana de 22 para perto do grande 

público e com isso, passa a nos inscrever no contexto dos  discursos sobre 

o lugar que ocupa hoje a MPB no discurso literário. 

Assim como os irmãos Campos e Décio Pignatari propuseram uma 

poesia concreta diretamente engajada com as propostas de vanguarda 

poética, Caetano Veloso e Gilberto Gil evidenciaram, em muitas de suas 

canções, uma noção concreta das práticas da poesia de vanguarda; o que 

permite que se reconheça a canção desses baianos como legítima 

representação da poesia contemporânea. 

 

 “Se você tem uma idéia incrível 

                 é melhor fazer uma canção”. 

                                                           (Caetano Veloso) 



 

  
 

A primeira parte desse trabalho, a qual chamamos de Primeiras 

Palavras ,  traz uma breve leitura da canção Planeta Água.  A percepção da 

riqueza estilística e a possibilidade de estudos que inferimos nas metáforas 

desta canção fizeram deste recurso um meio de sensibilizar o leitor ao 

universo cancioneiro da Música Popular Brasileira. A partir do prazer da 

escuta, das impressões de sentido provocado pelo som e pelo ritmo e da 

riqueza da linguagem poética, o texto vai se tecendo nessa dialética saber-

sabor. Ele aponta como a música popular combina várias possibilidades      

de leitura. 

A segunda parte trata das afinidades e aproximação entre a poesia 

e a música popular brasileira. Partindo de Poetas e Filósofos Gregos, 

Músicos e Teóricos da Crítica Literária o texto aponta como a aproximação 

entre essas duas artes fascinou os estudiosos do fenômeno estético. Mostra 

também como Pedagogos e Pesquisadores contemporâneos utilizam a música 

popular brasileira como espaço de estudos teóricos-literários e, como diria 

Augusto de Campos, fazem dela uma ponte para não perder de vista nosso 

percurso literário. 

O terceiro capítulo, de natureza intersemiótica, aborda a perene 

relação entre as artes musical e literária e constitui a música popular 

brasileira como elemento de sedução para o estudo da li teratura. Por ser um 

signo mais imediato que está ao alcance da compreensão dos jovens,           

a música popular tem se mostrado um campo privilegiado para esse estudo 

e um excelente canal de aproximação entre os jovens e a linguagem. Nossa 

intenção é mostrar a importância de não se perder de vista os efeitos da 

música advindos do som, ritmo e da linguagem. Esses elementos são 

intuidores de sentidos e permitem que se leia o mundo musical como 

linguagem. 

O quarto capítulo, que consideramos a parte mais analítica deste 

trabalho, coloca as canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil, como sendo o 

ponto de articulação entre essa nova linguagem e a poesia contemporânea. 

Ao ler as canções Acrílico, De palavra em palavra, Júlia/Moreno, Asa e  

Tudo Tudo Tudo  de Caetano Veloso, bem como, Alfômega, Maracujá, 

Batmakumba e Dada  de Gilberto Gil, entre outras, observa-se como a letra 

dessas canções transformam-se em objeto visual valendo-se do espaço 



 

  
 

gráfico como agente estrutural, criando novas relações semânticas para a 

abordagem do produto estético. O texto estabelece essa relação para mostrar 

como essas canções podem servir de instrumentos para a leitura de poemas 

concretos. Sendo a MPB algo que eles conhecem, que está no seu mundo     

e com o qual se relacionam com liberdade, será mais fácil ,  através dela, 

conduzir os alunos a esse tipo de texto de maneira mais prazerosa; e como 

nos parece, além de não ser de fácil assimilação por parte dos jovens        

no Ensino Médio, o estudo da Poesia Concreta, pelo fato desta romper com    

os padrões impostos pela poesia tradicional a que eles estão acostumados,       

é também, muito pouco trabalhado nas escolas. Daí, nossa intenção em 

introduzir esse tipo de leitura literária aos jovens através dessa aproximação 

entre a Música Popular Brasileira e a Poesia Concreta.  

O quinto capítulo trata das considerações finais dessa produção, 

no qual parafraseando Caetano Veloso, chamamos de Outras Palavras.  

Tentamos mostrar que o signo de perplexidade e fragmentação articula um 

discurso possível: trabalhar a literatura através das canções populares.       

É possível que este trabalho sirva de provocação para que o estudo da 

Poesia Concreta através da ótica musical seja ampliado e aprofundado mais 

e mais, como uma forma de leitura da obra literária.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

PRIMEIRAS PALAVRAS: UMA LEITURA DA 
CANÇÃO PLANETA ÁGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

1 
PRIMEIRAS PALAVRAS: UMA LEITURA 
DA CANÇÃO PLANETA ÁGUA 
 
 
 
 
 
 
 
Esta dissertação nasceu da canção “Planeta Água”. É o resultado 

da nossa insaciável sede em conhecer a Música Popular Brasileira com sua 

riqueza e múltiplas possibilidades de leitura. 

Naquela época em que a música popular começava a ocupar os 

espaços da poesia, não tínhamos o acesso a tantas informações como hoje. 

Agora, partindo da consciência de que a música popular se tornou uma 

forma por excelência de incorporar a literatura à cultura, através das 

canções, nos debruçamos sobre essa pesquisa que poderá proporcionar uma 

experiência fecunda de aprendizagem para a geração de hoje.  

Foi lendo Planeta Água  com um olhar e uma escuta aguçada ao 

que os olhos vêem e os ouvidos sentem e fazem descer ao “coração”, como 

se explicita abaixo, que nos demos conta dessa nova concepção de leitura. 

Vamos então ao “Planeta Água”, ao mundo que o artista granjeia e projeta 

para fora de si:  a metáfora poética da canção.         

 
Planeta Água  
(Guilherme Arantes) 
 
Água que nasce na fonte 

Serena do mundo 

E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho e deságua 

Na corrente do ribeirão 

Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 



 

  
 

Águas que caem das pedras 

No véu das cascatas ronco de trovão 

E depois dorme tranqüila 

No leito dos lagos, no leito dos lagos 

Água dos igarapés onde Iara mãe d’água 

É misteriosa canção 

Água que o sol evapora 

pro céu vai embora 

Virar nuvem de algodão 

Gotas de água de chuva 

Alegre arco-íris sobre a plantação 

Gotas de água de chuva 

Tão tristes são lágrimas na inundação 

Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas 

Que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 

Pro fundo da terra, pro fundo da terra 

Terra planeta água 

Terra planeta água 

Terra planeta água, á-gua! 

 
Ler a canção  “Planeta Água”, é permitir-se o contato com a mais 

refinada das emoções. Por ser emoção a arte se alia ao prazer numa 

constante busca da poesia que surge através do som, do ritmo e das 

imagens. A escuta da música, a leitura da letra da canção e o mergulhar no 

texto com olhar subjetivo conduzem a uma nova leitura. 

Não sabemos de que fonte bebeu o autor de “Planeta Água”;  

todavia, sabemos que a água sempre representou para poetas e cantores uma 

musa inspiradora. O fascínio pelo mar é exercido por nossos poetas tanto 

na prosa quanto na poesia tradicional. Desde o Romantismo com José de 

Alencar exaltando os Verdes Mares Bravios  do Ceará ,  a Vinícius de Morais 

quando fala do mar da Bahia que inaugura um verde moinho em folha.  



 

  
 

Na Música Popular Brasileira o mar também aparece nas mais 

variadas formas: nas canções de Luís Gonzaga, riachos e rios exaltam a 

natureza através da água em seu percurso, como se observa na canção 

Riacho do Navio:  
 

Riacho do navio 

corre pro do Pajeú 

e o Rio Pajeú vai despejar 

no São Francisco 

e o Rio São Francisco vai 

bater no meio do mar (. . .).  

 

Na canção “Asa Branca”, Gonzaga apresenta a seca para mostrar a 

importância da água como essência da vida. Tom Jobim fala da                

“Correnteza” e “Águas de Março” como promessa de vida; Jorge Bem canta 

“chove chuva”; Caetano Veloso, “Menino do Rio” e “Chuvas de Verão”; Marisa 

Monte, “Chuvas do Brejo”; Beto Guedes, “Dias de Chuva”; Beto Miyasaki, 

“Oceano 01 e 02”; Djavan, “Oceano”; Gilberto Gil, “A beira mar”; Manuel 

Bandeira, “Capibaribe” e  João Cabral de Melo Neto canta o Rio, através do 

“Cão sem Plumas”. Mas é na sombra altaneira das cachoeiras fazendo escarcéus 

que a serenata, parente da modinha, surge como um canto nostálgico e na voz 

de Marques Porto e Sá Pereira (1964) encontra na água sua inspiração. 
 

Deixa a cidade 

formosa moça linda pequena 

e volta ao Sertão 

beber da fonte que canta 

que se levanta no meio do chão .  

E a fonte a cantar, chuá, chuá 

E a água a correr, chuê, chuê, 

Parece com alguém que cheio de mágoa, 

Deixaste quem há de dizer a saudade 

No meio das águas 

Rolando também. 



 

  
 

Dessa mesma fonte nos parece ter bebido Cecília Meireles quando 

escreve “A Flor e a  Fonte”. Este poema aponta a autonomia da água sobre   

o mísero destino da flor. Levada pela força da correnteza, como se pode 

observar nos trechos que se seguem, a flor é lançada no mar, no extremo da 

vida, que no dizer de Zé Ramalho é o limite do vale profundo que começa 

na beira do mar; e que segundo Gilberto Gil (1982) todo mar é um começo 

do caminhar. 

 

A Flor e a Fonte  

(Cecília Meireles) 

 

Deixa-me fonte 

Dizia a flor a chorar 

Eu fui nascida no monte 

Não me leves para o mar. 

E a fonte sonora e fria 

com um sorriso zombador  

por sobre a areia corria 

corria levando a flor.          

                             

 A Correnteza  

 (Tom Jobim) 

 

A correnteza do rio 

vai levando aquela flor 

e eu adormeci sorrindo, 

sonhando com o meu amor 

na ribanceira do rio, 

o ingá se debruçou 

e a fruta era madura 

e a correnteza levou. 

 

 

 



 

  
 

Lugar Comum  

(Gilberto Gil) 

 

Beira do mar 

Lugar comum 

Começo do caminhar 

Pra beira de outro lugar 

À beira do mar 

Todo mar é um começo do caminhar. 

 

Essa recorrência dos poetas ao mar, ou a água, palavra do mesmo 

campo semântico, nos sugere uma abordagem da poesia a partir da 

observação da linguagem. É nesse balanço das águas do rio que correm pro 

mar que o poema vai se montando sobre o binômio concreto-abstrato para 

tornar claro como a “atmosfera” poética se organiza no curso do 

poema.Assim nos confere a canção Água de Meninos de Gilberto Gil (1982) 

apontando para uma leitura poética. 

 

Na minha terra a Bahia 

Entre o mar e a poesia 

Tem o porto Salvador 

As ladeiras da cidade 

Descem das nuvens pro mar; 

E num tempo que passou, ô,ô,ô, 

Toda cidade descia 

Por cima da feira as nuvens 

Atrás da feira a cidade 

Na frente da feira o mar. 

 

Planeta Água  é uma grande metáfora. A água, palavra-chave, 

catalisadora, matriz, que comanda todo o poema-canção se metaforiza e se 

personifica o tempo todo, agindo conotadamente pelos verbos de ação: 

nasce  serena, abre profundo grotão, faz inocente riacho, deságua na 

corrente do ribeirão, banha aldeias, mata a sede da população; e como se 



 

  
 

não bastasse  cai das pedras, forma arco-íris,  vai para o céu, forma nuvens, 

volta humilde  pro seio da terra  como tão bem soube expressar Raul Seixas 

na canção “Medo da Chuva”: “A chuva voltando pra terra  traz coisas do 

ar, vendo as pedras  que choram sozinhas  no mesmo lugar” .  E depois dorme  

tranqüila, no leito dos lagos ,  caracterizando o texto como uma espécie de 

metáfora lingüística. 
A estrutura e a forma como a linguagem se organiza nesta canção, 

nos aproxima da produção poética do nosso tempo. A linguagem incorpora 

toda uma conquista modernista: palavras em liberdade, versos e rimas livres, 

além da recorrência aos procedimentos comuns à poesia. A linguagem surge 

como uma espécie de êxtase verbal em que se pode assumir o prazer da 

diversão com as palavras, os sons, o ritmo, as assonâncias, as consonâncias, 

dissonâncias, rimas e imagens dos diferentes códigos que se imbricam em 

seus sentidos múltiplos. Uma significação além do real concreto, que passa 

a existir  em função do conjunto em que a palavra se encontra e passa a ser 

veiculada numa forma de comunicação que evidencia um uso especial do 

discurso colocado a serviço da criação artística.  

Os efeitos mais estranhos, e talvez por isso mais poéticos, 

decorrem dos aspectos contraditórios que o texto traz. A água tanto 

aglutina, combina e cria,  como descompõe, dissolve e destrói. Une e 

separa, desintegra e elimina formas.  A presença das antíteses que permeia 

toda canção é evidenciada na forma como o texto se constrói. A água, que 

quando pura é inodora, insípida e incolor, na canção se apresenta escura 

quando leva a fertilidade ao sertão, ou numa apoteose de cores sobre a 

plantação e através da imagem do som, do ritmo e do movimento se evapora 

e pro céu vai embora embranquiçá-lo em forma de nuvens. 

A canção consegue estabelecer um elo entre o silêncio e a 

devastidão, a tempestade e a bonança. Ela se espraia num misto de 

reverência e regozijo. Nela interdepende-se elementos fônicos, ópticos e 

semânticos formando um conjunto de relações internas através das quais se 

revela a potencialidade do fazer poético. 

Há momentos no texto em que a água revela total inquietação: 

abre profundo grotão, cai das pedras e deságua na corrente do ribeirão ;   



 

  
 

há outros, que de maneira miraculosa, serve de alento à terra, à natureza, 

ao homem: gotas de água de chuva alegre arco-íris sobre a plantação. 

Essas palavras remetem, implicitamente aos versos da canção Asa Branca;  

a imensidão dos sonhos no sentimento de nordestinidade é cantada pelo Rei 

do baião: 

 

“(.. .) quando o verde dos teus olhos 

se espalhar na plantação 

 eu te asseguro  

não chores não viu 

que eu voltarei viu  

meu coração”; 

 

Além dessas referências, há ainda àqueles versos que são 

inspiração puramente poéticas. “( . . .) e depois dormem tranqüilas no leito 

dos lagos, no leito dos lagos” .  

São inúmeras as metáforas com as quais nos defrontamos neste 

texto. Só mesmo a metáfora unindo os fios na ordem do pensamento poético 

tornaria a linguagem capaz de permitir que a canção fosse lida em vários 

sentidos.   

A aliança dos opostos mostra que as águas, que com sua força, 

movem moinhos gerando luz e vida, são as mesmas águas que encharcam    

o chão, destruindo animais, vegetais e o próprio homem.  Esse antagonismo 

entre saciar e matar intensificado nos versos: gotas de águas de chuva, tão 

tristes são lágrimas na inundação,  é também evidenciado na canção 

“Súplica Cearense”, do poeta Gordurinha, na qual as palavras se 

apresentam num ritmo lento, como se escorressem empurradas pelo próprio 

lamento. Todavia os sentidos opostos se harmonizam de modo pleno na 

evidência do poema como criação. 

 

Senhor, pedi para o sol 

se esconder um pouquinho 

pedi pra chover ,  mas chover de mansinho 

pra ver se nascia uma planta no chão, 



 

  
 

Senhor, pedi a toda hora pra chegar o inverno 

Desculpe, mas pedi pra acabar com o inferno 

 que sempre queimou o meu Ceará. 

 

Se outra razão não houvesse para tal argumentação bastaria 

atentarmos para o poema “Canção”, de Cecília Meireles (2001):  

 

Pus o meu sonho no navio  

e o navio no mar  

depois abri as águas com as mãos 

para o meu sonho naufragar 

o vento vem vindo de longe 

a noite se curva de frio 

debaixo das águas vai morrendo 

meu sonho, dentro do navio. 

 

 É notável a aproximação da linguagem entre o poema “Canção”  

e a canção “Planeta Água”, através do binômio concreto-abstrato na 

relação que o simbólico estabelece. Em Cecília,  o mar que inspira os 

sonhos é o mesmo que os faz naufragar, num misto de doçura e nostalgia 

como afirma Dorival Caimmy para quem “É doce morrer no mar, nas águas 

verdes do mar” .  Em Guilherme Arantes, a água que sacia é a mesma que 

mata,  e na imensidão do mar tudo acontece: o fim das águas, a solidão dos 

homens.  

A canção verbaliza beleza-grandeza-novidade de conteúdo e de 

expressão pelas relações que estabelece com o seu aspecto mais sedutor,    

a l inguagem. Instala-se a intertextualidade e permite que outros textos 

sejam lidos como elementos do mesmo campo semântico. Recorremos aos 

poemas “Lição sobre a água”, do poeta Português Antonio Gideão e a 

canção “Nós e o mar” ,  do artista Roberto Menescal para mostrar como de 

maneira tão iguais e tão diferentes esses textos dão relevo ao mito, nessa 

complexidade da palavra “água”, enquanto essência de vida e espaço de 

morte. 

 



 

  
 

Lição sobre a água 
 

 

Esse líquido é água 

Quando pura é inodora, insípida e incolor 

Reduzida a vapor sob tensão e alta temperatura, 

Move os êmbules das máquinas 

Que por isso se denominam 

Máquinas de vapor. 

É um bom dissolvente, embora 

Com exceções, 

Mais de um modo geral 

Dissolve tudo bem, 

Ácidos, gases e sais, 

Congela a zero grau centesimais 

E ferve a 100 quando é 

Pressão normal. 

Foi nesse líquido que numa 

Noite cálida de verão 

Sob um lugar gomoso de camélia 

Viu a boiar o cadáver de Ofélia 

Como uma nenúfar na mão. 
 

 

Nós e o Mar 
 

 

E olhar pra esse 

olhar perdido 

nesse mar azul 

uma onda nasceu calma 

desceu sorrindo 

lá vem vindo 

lá se vai um dia assim 

nossa praia  que 

não tem  mais fim, 

vai subindo uma lua 



 

  
 

e a Camélia que flutua, 

nua no céu azul.  

 

Essa relação entre os textos não é apenas um campo de 

influência, mas, sobretudo, uma música de figuras, de metáforas de 

pensamentos-palavras-chaves: é o significante soando como chamada – 

alerta  (Barthes, 1978). 

“As águas que movem moinhos são as mesmas águas que 

encharcam o chão” ,  traços poéticos de Augusto dos Anjos (1962).            

No poema versos íntimos ,  Augusto deixa claro que “a mão que afaga é a 

mão que apedreja” .  O cearense Cariry em seu falar poético também indaga: 

“que correnteza é essa que, implacável,  sendo a essência que o homem 

habita, faz do homem o rio e o arrasa”.  Esse líquido é a água que em 

Djavan se torna “aguaceiro, aguadouro, água que limpa o couro, couro até  

matar” .  São as mesmas águas que Zé Ramalho invoca na voz que canta     

“na beira do mar”: 

 

“invoco as águas a vir inundando 

pessoas e coisas que vão arrastando 

são vidas que caem na beira do mar” . 

 

Na canção “Planeta Água” a linguagem musical procura dialogar 

através do ritmo e das imagens com as representações bíblicas, sociais        

e psíquicas. Evoca a natureza, os seres mitológicos e a própria literatura. 

Nessa relação que pressentimos entre o poema e a água, é relevante 

observar o que diz a mitologia: 

 
A contemplação das  águas  é r ica  de sugestões .  Dos regatos  e  dos 
r ios o  homem ter ia  colhido imagens  de inconstância ,  de 
permanente f luir ,  de  vida  que avança para desaguar  na  morte     
ou  ta lvez na vida [ . . . ] .  Como o tempo a  correr  para  a e ternidade.      
A visão das águas  adormecidas,  ter ia  susci tado ou reforçado o  
senso de in ter ior ização,  de  profundidade e  de mistér io  (Lefevre,  
1973:322) .  
 
 
 



 

  
 

Todos temos um rio que corre nas lembranças, nos sonhos,        

nas ilusões ou desilusões, que criam, revelam ou dão relevo ao mito, ou ao 

próprio homem, como diz Paulinho da Viola: “Foi um rio que passou na 

minha vida”. 

Planeta Água  se caracteriza pela interseção de dois espaços: o da 

representação e o da experiência na linguagem. Esta se apresenta o tempo 

todo num deslocamento constante que não se fixa em espaço, tempo ou 

tema, mas vai criando significados através da água como uma metáfora.          

Os leitos são caminhos por onde elas passam, páram, repousam nos lagos, 

“dormem tranqüilas”. Além do mais,  a água que cai das nuvens volta 

humilde pro fundo da terra, numa correlação semântica entre profundeza e 

profundidade que traz à tona o discurso bíblico do apóstolo São Paulo: 

“Oh! Profundidade das riquezas, quem te poderia conta ” .  

A decorrência da repetição da palavra água no início dos versos é 

também provocadora de sentidos e aponta para Barthes:  

 

 
toda expressão l i terár ia  é  uma grande metáfora ,  e  toda metáfora 
é  um signo sem fundo.  É esse longínquo do s ignif icado que  o  
processo simbólico em sua profusão designa (Barthes, 2002:191).  
 
 
 
 

Planeta Água se apresenta numa linguagem de “formas concreto-

sensoriais simbólicas” que se exprime em forma de uma visão 

cosmoecopsicográfica. A canção abriga a presença de elementos identificadores 

de um real concreto, quase sempre indicador de verossimilhança. Na visão     

de Paz (1982), as imagens desse real ligadas a outros elementos como o 

som, o ritmo, cores e movimentos produzem efeitos fonoestésicos que 

reforçam os valores semânticos e chegam a admitir que nessas conotações 

reside “o segredo do valor poético do texto”. A simples exposição dos 

versos talvez não atribua de imediato significados tão vastos, múltiplos e 

profundos, no entanto estão engastados na intenção processual da canção. 

Dos versos: águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de 

trovão, pode-se observar o canto soberano das águas que vai se 

materializando nos efeitos que o som e a imagem produzem em tudo que se 



 

  
 

pode ver ouvir e sentir.  Este fato pode ser observado na canção “Canto das 

águas” do poeta Rio Grandense Aluízio Furtado (1978). 

 

 Deixando a longa cabeleira 

 na vertigem da queda 

 a cachoeira, delira seu canto 

 de amor por entre as pedras 

 como se áspera não fosse a viagem 

 milenar de queda em queda 

 É o canto das águas soltas 

 em liberdade 

 é o hino das cascatas dentro 

 das matas 

 formando lençóis e mais 

 lençóis de púrpura cores 

 quando a tarde já vem 

 um declínio lento morrem 

 no acaso. 

 

Essa forma de descrever a imagem da água, que deita e escorre, 

como longa cabeleira, provocando delírio, ruído por entre as pedras, 

exibindo seu canto livre, autônomo, rompendo matas e se confundindo com 

a natureza que surge no arrebol numa festa de cores, é a própria poesia da 

canção. 

Acolher a poesia da canção é dar abrigo a essa voz, como diria 

Wisnik (2001), é colocar-se a serviço da experiência, da arte no texto 

literário. Um atento aos múltiplos planos da linguagem.  

O valor aliterativo e a assonância que se observam nos versos que 

iniciam a canção Planeta Água, água que nasce na fonte serena do mundo, 

em que o som arrefece como se os versos entrassem em silêncio, permite 

uma reflexão: essa serenidade da água que oculta a imagem da turbulência 

é tão profunda quanto sua força. São águas velozes, assustadoras, turvas, 

que escavam as ribanceiras intensificando a idéia da força e autonomia 

plena da água sobre o cosmos: abre profundo grotão ,  como diria o poeta 



 

  
 

cearense Alcides Pinto, “ela  segue por solo arenoso ou aluvião e vai 

furando e deixando sua marca no chão” .    

As evidências do que pode ser entendido e compreendido na 

canção são já interpretações, como acentua Eduardo Sineimam (USP)        

“O processo de escuta é um processo interpretativo de reflexão e refletir é 

ouvir a escuta e escutar é ouvir a reflexão” (Tadié, 1992:54). O que emana 

das imagens musicais da canção, pode fazer vir à tona o que está nas 

entrelinhas do texto. 

Costa Lima (2002), afirma que as linguagens são redes de 

significações através das quais os homens não apenas se asseguram do que 

já sabem, mas a partir do que estabelecem o novo que desconhecem. 

Não se pode esquecer que na leitura de um poema é perigosa a 

tendência de se querer chegar à verdade da obra. O texto propõe, o homem 

dispõe de múltiplos olhares podendo, inclusive, fazer ligações com outros 

sistemas de signos. A linguagem simbólica a que pertencem às obras 

literárias é por estrutura uma linguagem plural cujo código é feito de tal 

sorte que toda palavra por ele engendrado tem sentidos múltiplos (Barthes, 

2002). 

 Sabemos que poesia não é discurso verificável, mas é a expressão 

de um conhecimento intuitivo, cujo sentido é dado pelo pathos  que o 

provocou e o sustém, como afirma Wisnik (Apud, Bosi,  2000:119). 

Em Planeta Água  as palavras se sucedem nestas cadeias ou seções 

de estímulos aliterativos, rítmicos e semânticos, tornando a alternância 

desses estímulos a força motriz do texto. E como afirma Octavio Paz, 

“aquilo que as palavras do poeta dizem já está sendo dito pelo ritmo em 

que as palavras se apoiam”  (op. cit . :155). 

Refletindo sobre essa multiplicidade de leituras que nos permitiu 

e ainda permitiria a canção nos certificamos de que nossa pesquisa gira     

em torno de uma questão fundamental: por que será que as pessoas            

se interessam tanto por letras de canções populares e tão pouco por 

literatura ? 

Afinal, a Música Popular lida com a emoção e responde a 

diferentes necessidades do indivíduo, como já afirmava Dalcroze (1925), 



 

  
 

seja agindo fisiologicamente, psicologicamente ou como expressão 

facilitadora  do desenvolvimento e socialização do indivíduo. 

Ver, ouvir e sentir a canção “Planeta Água”, é reconhecer a 

afinidade entre a sensação e as imagens que permeiam todo o texto e que 

aos nossos olhos falam, através dos efeitos que a poesia da canção busca à 

espreita de ouvidos amantes. Trata-se, portanto, de uma boa introdução ao 

universo da poesia brasileira, em especial a Poesia Moderna.  

 

 

                                                  

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

POESIA E MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  
 

2 
POESIA E MÚSICA 

 
 

 
 

O estudo da poesia e da música no campo da Literatura se 

apresentam numa relação múltipla e complexa. Segundo Clüver em seus 

Estudos Interartes  (1997), a poesia e a música eram artes, que na Grécia 

antiga usufruíram um estatuto espiritual e cultural superior. A poesia 

medieval trovadoresca, na Provença, na França do norte, na Galiza, em 

Portugal e na Alemanha era igualmente indissociável da música. 

Durante o Renascimento e o Barroco, a associação entre a poesia 

e a música foi ainda freqüente, quer em gêneros líricos como madrigal  ou   

a cantata quer sobretudo, em gêneros dramáticos e em espetáculos teatrais.  

Para os gregos, recitar e cantar suas composições com o 

acompanhamento da lira  era uma forma de “criar atmosfera apropriada à 

transmissão da poesia”  (Moisés, 2001:230). 

Corroborando para essa afirmação, Aguiar (1993) em seu livro      

A Poesia da  Canção  mostra que a poesia e a música nasceram juntas e,      

a palavra “ l írica” de onde vem à expressão “poema lírico” significava 

originalmente certo tipo de composição literária feita para ser cantada e 

acompanhada por instrumento de corda; e, durante muito tempo a poesia  

foi destinada à voz e ao ouvido. Seria necessário esperar pela idade 

Moderna para que a invenção da imprensa, e com ela o triunfo da escrita, 

acentuasse a distinção entre poesia e música. Todavia não se pode esquecer 

que, tradicionalmente, o poema é chamado de “canto”, e para se inspirar, 

Homero, o mais antigo poeta, começa a sua Odisséia  procurando ouvir        

o canto da musa: “canta para mim, ó musa, o varão industrioso que, depois 

de haver saqueado a cidade de Tróia, vagueou errante por inúmeras 

regiões, visitou cidades e conheceu o espírito de tantos homens”  (op. 

cit .:8).  



 

  
 

Do mesmo modo que os capítulos da Odisséia  são divididos em 

cantos, aqueles que depois de Homero se especializaram em transmitir     

sua obra ao público da antiga Grécia eram chamadas de “rapsodos” ou 

“cantores”, e,  durante a idade média “Trovador” e “Menestrel” eram 

sinônimos de poeta. Logo, são fartas as alusões que a arte poética faz à arte 

musical (Aguiar,  1993:10). Pode-se afirmar ainda, segundo Salete de 

Almeida Cara — em A Poesia Lírica (1998:8) — “que o lirismo vai se 

concretizar de fato no modo como a linguagem do poema organiza os 

elementos sonoros rítmicos e imagéticos”. A questão se dá pela maneira 

como o autor arranja a linguagem e, intuitivamente transmuta do mundo 

para o coração, esse influxo é conduzido ao poema razão pela qual  o autor 

canta. É a poesia dialogando com a música (Horácio) onde som e 

movimento, impressões e imagens confluem no mesmo ambiente e, segundo 

os simbolistas, a poesia por sua sonoridade deve ter os mesmos efeitos da 

música (Friedrich, 1991). 

A aproximação entre as artes sempre fascinou os estudiosos do 

fenômeno estético. O Neoclassicismo enfatizou o paralelo com as artes 

visuais suplantadas pela música durante o período  romântico,  para  o  qual  

Jon  de  Green  cunha  a  expressão  ut  musica  poesis  ( Oliveira, 2002: 9). 

Sabe-se, entretanto, que a luta pela dissociação entre a poesia e a 

música vem sendo travada desde o século XV, quando da ascensão do 

momento cultural chamado Humanismo. A partir do século XVII busca-se 

analisar a música e a li teratura por meio de referências recíprocas. Vários 

críticos da arte literária apontam um grande distanciamento entre música e 

poesia. Mais recentemente, Calvin Brown, em Music and literature  

(1987:224), afirma ser impossível haver tanta aproximação entre essas duas 

artes, mesmo sabendo que as estruturas tonais  e as estruturas das palavras 

se apresentam ao ouvido da mesma maneira essencial. Para Brown,          

na música a passagem do tempo é audível por elementos puramente 

sonoros. Tais elementos existem apenas para o ouvido e todos os auxílios 

musicais a nossa percepção real do tempo são eliminados e substituídos por 

experiências tonais na imagem musical da duração. Entretanto, os elementos 

da literatura não são sons, uma vez que na poesia as palavras não se 

destinam meramente aos ouvidos, mas também à percepção visual.  



 

  
 

Quando palavra e música se conjugam na canção, diz Brown,         

a música engole as palavras, não apenas palavras, mas até mesmo estruturas 

literais de palavras: a poesia. A canção não é um compromisso entre poesia 

e música, embora o texto tomado em si mesmo seja um grande poema. Cada 

vez que um compositor põe um poema em música, ele aniquila o poema e 

faz uma canção, pois a articulação das palavras, o elemento de proferição 

que elas fornecem é parte da música sem qualquer atração literária. Assim 

sendo, a música desacompanhada de texto é chamada de música absoluta e 

esta certamente é a forma mais elevada da arte. A música não é uma 

linguagem de sentimentos,  como é a literatura, porque seus elementos não 

são palavras; como não há nenhum significado atribuído a nenhuma de suas 

partes, falta-lhe a característica básica da linguagem. Embora a recebamos 

como uma forma significante e compreendamos os processos de vida e 

senciência através de seu padrão audível e dinâmico, ela não é uma 

linguagem, porque não tem vocabulário. Logo, poesia e música são coisas 

essencialmente distintas (S. K. Langer, 1980). 

Entretanto, segundo Mário de Andrade, em Música, Doce Música  

(1963:42), há razões para se acreditar que toda a nossa poesia  antiga 

incluindo a epopéia e as primeiras versões da tragédia tinham forma 

musical.  Quer a Ilíada  t ivesse sido composta ou não como um poema 

geométrico, ela foi realizada indubitavelmente, como poema para ser 

cantado, de algum modo. 

Temos notado que nos manuscritos de poemas muito posteriores 

como os cancioneiros do século XIII e XIV, a música é freqüentemente 

incluída com as palavras. Já 2000 anos a.c.,  a natureza lírica do verso 

evidencia-se: o povo hebreu se destaca com os salmos e orações para serem 

cantados. No século XII,  com o surgimento da literatura Portuguesa, 

propriamente dita, vê-se que o primeiro texto considerado li terário em 

língua portuguesa é uma cantiga-poema-musicado com o título “Cantiga da  

Ribeirinha”, de Paio Soares. Hoje, fala-se de acompanhamento musical 

para a letra e só raramente são os poetas que criam a moldura musical para 

seus próprios versos. A encarnação da poesia é Orfeu, que também o é da 

música, o qual com seu canto amansava as feras, arrumava as pedras, fazia 



 

  
 

mover as árvores e pacificava os homens; é o símbolo mítico desta 

profunda união das duas artes, e o símbolo da poesia não é um objeto, mas 

uma lira.  

A palavra grega mousiké  possui um significado muito amplo e 

complexo: designa toda atividade espiritual inspirada e guiada pelas Musas; 

mas designa, em particular,  a poesia e a dança. No seu sentido amplo,        

a música como se lê na República – Platão, Nassetti  (2002) abrange a 

poesia. “Poetas como Mallarmé e Valery também louvaram em suas 

poéticas o elemento musical” (Nassetti ,  op. cit . :376). 

É relevante destacar que em uma das mais belas declarações de 

amor e compreensão à arte dos sons e do silêncio, o filósofo alemão 

Friedrich Nietzsche revela que a “condição preliminar para o fazer poético 

não é a imagem, mas uma predisposição musical,  um estado musical da 

alma” (Nietzsche, 1991:63). Antes mesmo das imagens criadas pelo fazer 

poético, das figuras de pensamento e de construção, que arquitetam o 

poema, reside aquilo que é a essência poética: a predisposição musical. 

Para Nietzsche, o poema é linguagem musical.  Em sua estética, o poético e 

o musical vão habitar o mesmo espaço, pois neles reside a mesma natureza; 

e a poesia é feita com música na alma do poeta e dela mesma.  

Os séculos XVI e XVII são os períodos da Literatura Inglesa que 

mais fornecem exemplos das íntimas relações entre música e poesia.         

“O Desafinamento do céu”, um conhecimento da teoria e prática musical no 

Renascimento permite interpretação mais completa desses poemas do que 

não seria possível de outro modo, pois eles significam mais que imitações 

de efeitos, de som ou letras apropriadas para o canto. 

Nas estéticas romântica e simbolista a concepção de que a poesia 

é uma arte dos sons se mantém. Depois, com o Simbolismo e o 

Modernismo, a  relação da poesia com a música voltou a ser mais profunda, 

tendo mesmo a música alcançado o estatuto de arte por excelência: a 

música é a arte que exprime o inexprimível,  que diz o inefável,  a voz 

primordial do homem. Tanto a intimidade do eu como a afinitude do 

universo se exprimem na música como em nenhuma outra arte. Paul 

Verlaine, no seu poema Art Poétique  condensou em dois versos célebres a 



 

  
 

idéia de que a música é a arte suprema e a matriz da poesia:  “de la musique 

avant  toute chose/ de la musique encore et toujours” e Wallace Steves,      

em The necessary Angel ,  afirma que “poesias são palavras, e que as 

palavras na poesia, acima de tudo, são sons”  (Clüver, 1997:178). 

Magnani não exclui a possibilidade de se conceber a música como 

algo semelhante à literatura; arte temporal,  envolvendo um sistema de 

comunicação, capaz, portanto, de ser analisado de forma compatível à arte 

irmã. Em ambas é possível encontrar elementos semelhantes aos usados 

pela análise estrutural,  como eixo paradigmático e sintagmático e oposições 

binárias, implícitas nas “tensões horizontais” e nas “tensões verticais” 

mencionadas por Magnani  (Oliveira, 2002:71). 

A permanência da ligação entre música e poesia, pode ser 

comprovada pelo grande número de compositores eruditos que musicaram 

obras de poetas famosos. 

 
 

Debussy inspira-se  em Baudelaire ,  Verlaine e  Mallarmé,  
Schoenberg,  em Byron e  em Stefan George,  Strans – neo – 
romântico  compõe poemas s infônicos baseados em Cervantes  e  
Nietsche,  [ . . . ]  Webern [ . . . ]  redimensionou poemas de Stefan 
George,  Rilk e  George Trakl   (Daghlian,1985:12) .  

 

 

Logo, todos esses ecos ,  imitações,  paralelos e relações podem ser 

assinalados, de modo claro por estudiosos e críticos literários. Um poema 

eminentemente lírico, quer seja rítmico e compostos de sons impressivos, 

não é, l i teralmente, uma peça musical, mas, em muitos aspectos ainda está 

muito próximo da música. 

Apesar de certas polêmicas poesia e música atravessam o tempo 

em uma múltipla e harmoniosa relação. A poesia como no passado precisa 

ser cantada. Ezra Pound enfatiza a necessidade do exercício da audição 

para uma melhor compreensão da filologia. 

 

 

 

 



 

  
 

Para  um contato  prá t ico com toda poesia  do passado que foi 
realmente  cantada em sua própria  época,  sugiro  que as 
universidades se  juntem em grupos e  contratem alguns cantores  
que compreendam os s ignif icados das palavras .  Meia dúzia  de 
horas  dedicada a  ouvir  ao  estudante ,  dessa espécie  de melopéia ,  
produz conhecimento  melhor  do que um ano de estudo de 
f i lo logia  (Pound,  1991:51) .  

 
 

 

 Para Pound é a musicalidade que esclarece a semântica do 

poema. O canto compreende o melhor significado da palavra, bem como a 

sua ausência do significado. “A melopéia pode ser apreciada pelo 

estrangeiro de ouvido sensível,  ainda que ignorante da linguagem em que o 

poema foi escrito”; a música contida na estrutura do poema pode ser 

estritamente prazerosa. A poesia é uma composição de palavras postas em 

música e o aspecto musical da poesia pode conter diferentes leituras 

(Pound, op. cit . :37-8). 

Esta é, portanto, a relação mais intrínseca entre a música e a 

literatura. Se à literatura cabe à mensagem na canção, cabe à música a 

melodia que numa confluência de espírito, corpo e alma, razão e 

sentimentos formam um todo, mergulhado, invadido na satisfação do “ego”. 

No texto literário, os sons, na sua materialidade com o seu 

timbre,a sua intensidade, a sua harmonia,as suas combinações e repetições, 

originam fenômenos que podem ser apropriadamente caracterizados como 

sendo fenômeno de fono-estesia e que se assemelham muito a fenômenos 

musicais.Vejamos, por exemplo, como nos tercetos do soneto de Jorge      

de Sena, do livro As evidências  cujo incipit  é “Marinha pousa a névoa 

iluminada”. As aliterações, com a reiteração dos fonemas sibilantes e 

dentais surdos e com a acumulação da mesma vogal no último verso, 

produzem efeitos fono-estésicos que não reforçam apenas os valores 

semânticos dos vocábulos e dos sintagmas, mas que geram matrizes sémicas 

peculiares (Clüver, 1997): 

 

Ao pé de mim respiras no teu seio, 

Como nas grutas frias e sombrias  

Os animais pintados adormecem, 



 

  
 

Sereno seca um amoroso veio 

um após outros hão-de-secar-se os dias 

na teia tênue que das eras tecem. 

 

Sem querer contraditar as explicitações de que música e literatura 

são coisas distintas, queremos assinalar que nas sociedades primitivas, 

ainda hoje, a música, a poesia e a coreografia constituem uma única 

expressão artística. As escolas de samba em nossos dias, são exemplos 

vivos da união dessas três artes, e nessa união a poesia recupera seu traço 

marcante, a oralidade, perdido após o Romantismo.  

Podemos dizer, em consonância com Daniel-Henri Pageaux 

(1994:149), que a pesquisa em torno desse aspecto interartístico foi 

preconizada por Oskar Wazel na sua obra intitulada; Wechselseitige 

Erhllung der Kiinste ,  publicada em 1917, quando lança a hipótese de que   

as obras de arte (pintura, música) e as obras l iterárias nascentes sob o  

espírito de uma época deve possuir um princípio fundamental e formal 

comum. Daí por diante, a idéia se desenvolveu e vários outros estudos    

foram realizados, a exemplo de Music and Literature de Calvin Brown (1948),          

o pioneiro na pesquisa música-literatura americana  (CUPERS, 1988:16). 

Para desenvolver o estudo entre a literatura e as outras artes foi 

necessário inventar a intersemiótica capaz de relacionar sistemas diferentes, 

como o literário e o musical, nosso caso. 

 

 

2.1 A relação entre poesia e música popular 
brasileira 

 

 

Na primeira parte deste capítulo, abordamos a relação entre 

poesia e música sobre a ótica de vários teóricos. Partimos do princípio de 

que poesia e música estão unidas desde a origem do gênero lírico.         

Neste segundo ponto, trataremos da relação entre a poesia e a música 

popular brasileira como campo de estudos literários, como assim tem se 

constituído. 



 

  
 

O relacionamento entre música popular e poesia no Brasil  tem 

suas raízes na Bossa Nova. Sua ascensão parte de três aspectos: a evolução 

da Bossa Nova, a carreira musical de Vinícius de Morais e o aparecimento 

de Violão de Rua (1965) e de composições nacionalistas justamente com a 

poesia de cunho social,  e a instituição de festivais de Música Popular em 

1965. 

Não são poucos os trabalhos acadêmicos que tematizam questões 

direta ou indiretamente ligadas à música popular nas mais diversas áreas. 

Se tudo isso pode ser comprovado, não há dúvidas quanto a viabilidade da 

relação pretendida neste trabalho entre a poesia e a música popular.  

Ítalo Maricone (2003), professor (UFRJ), em palestra focando a 

questão do pós-modernismo em poesia literária por um ângulo extremamente 

interessante, sem máscaras, ou hierarquias culturais, afirma que é necessário 

pensar a canção como modelo inicial de qualquer reflexão sobre nossa 

produção contemporânea. É relevante destacar que no Brasil vários poetas 

se encurvaram diante da força e da beleza da MPB. De Manuel Bandeira, 

cinqüenta e quatro poemas foram postos em música noventa e duas vezes, 

de João Cabral de Melo Neto se musicou Morte e Vida Severina  e tantos 

outros de Cecília  Meirelles, de Vinícius de Morais e Carlos Drumonnd de 

Andrade, a exemplo do poema José .  Mário de Andrade fez uma das mais 

importantes pesquisas sobre a música popular brasileira dos interiores do 

Brasil .  É indispensável lembrar o estudo das relações entre música e 

pesquisa por Mário de Andrade, cuja grandeza como escritor rivaliza com 

uma extensa e profunda competência musical.  Musicólogo, pianista, 

professor e historiador da música, alcança neste terreno, uma profundidade 

a que Bandeira não demonstra aspirar.  

Em “Mestres do Passado”, segundo Antonio Manoel, o autor de 

Macunaíma às vezes, apropria-se de terrenos técnicos metaforizados: 

encontra “sonoridades de noturno”, “quase canção de berço”, na poesia de 

Raimundo Correia, e chega a chamar três poemas de Alberto de Oliveira,  

de “ três formidáveis sinfonias”  (Oliveira, 2002:115). A partir dos anos 50, 

com a Bossa Nova, houve uma ligação decisiva da MPB com a nossa 

Literatura. É sintomático o fato de um dos maiores compositores desse 

período ser exatamente Vinícius de Morais, o qual conseguiu criar canções 



 

  
 

com letras poéticas, distanciando-se, assim, das produções de outros 

compositores de seu tempo. 

Segundo Affonso Romano de Sant’Anna (1986), Vinícius de 

Moraes é responsável pela ligação mais direta entre a música popular e       

o texto literário. Nos anos 50 e 60, sem abandonar sua condição de poeta,  

passou a fazer canções. Foi por essa e outras razões que críticos               

e professores começaram a se interessar pelas letras da Música Popular,         

e a partir daí se estende não apenas o conceito de Música Popular,          

mas também o de literatura e,  conseqüentemente, o de interpretação de 

texto. A literatura segue um caminho mais nítido que é deixar de ser um 

produto elit ista, afastando-se do conceito de “belas letras” (século XVIII) 

para se converter cada vez mais numa prática semiológica que procura 

interpretar os signos escritos e produzidos pelo homem.  

A Música Popular Brasileira abriu um novo capítulo da poesia 

brasileira em formas musicais. Nomes como Chico Buarque, Djavan, Milton 

Nascimento, Guilherme Arantes, e tanto outros, além de Caetano e Gil, 

nosso objeto de estudo, nos anos 60 e 70 mostraram a vitalidade artística da 

canção popular e conseguiram causar o maior interesse chamando a atenção 

de poetas e críticos renomados, para a análise poética da nossa música no 

campo da Literatura. 

      Em Letras e Letras da Música Popular Brasileira ,  Charles 

Perrone indica como a avaliação favorável do concretista Augusto de 

Campos marca o início de uma crescente atenção crítica com relação aos 

poetas da MPB. Em Balanço da Bossa ,  as premissas da poesia concreta    

são aplicadas à música. Augusto de Campos defende uma postura 

internacionalista e moderna na música popular. 

 

 
Em f ins  dos anos 60 o  que de melhor  estava se  fazendo em 
poesia  no Brasi l  es tava sendo produzido por  composi tores  da 
MPB.  A poesia  da canção tem sido assunto de grande interesse 
por  par te  dos cr í t icos  l i terár ios e  dos anal is tas  da cul tura  
(Perrone,  1998:9) .  
 
 
 
 



 

  
 

              É pertinente, nesse sentido, a voz de Décio Pignatari em afirmar 

que as canções desse  período traduzem  a poesia moderna para o público e 

que essa poesia se realiza entre outros modos, através dessa nova linguagem  

(Pignatari, 1995).  

A poesia, porém, só se efetiva num texto versificado através do 

uso consciente da linguagem, quando existe a intenção de construir a 

li terariedade, diz Heloísa Moraes:  

 

 
A l i terar iedade é  pr imeiramente,  uma questão  de in tenção ( . . . )  e 
consis te ,  pois ,  em desl igar  o  discurso  do seu uso prát ico,  e  
considerá- lo  um estado novo da l inguagem.  Dessa maneira  a  
l inguagem se conver te em ar te ,  t ranscendendo assim,  a  sua 
função pr imeira ,  que é  a  s imples  comunicação,  quando a poesia  
se consubstancia nele através dos desvios da linguagem, do 
estranhamento que emerge do jogo com os sons,  os sentidos,           
o ri tmo das palavras que caracterizam a poeticidade ou 
li terariedade (Moraes,  2001:79).  
 
 
 
 
 

É nesse sentido que numa linguagem não acadêmica, não-teórica, 

Guilherme Arantes, em sua canção Planeta Água ,  com a qual abrimos esta 

dissertação, consegue condensar todas essas discussões e estabelecer,        

de maneira informal, a relação entre poesia e música popular.  

Nessa linha de relações pode-se observar uma coincidência entre 

a chamada geração de 1945, dentro da série literária, e a voga de tangos, 

boleros, samba-canção e outras formas melosas, l íricas e sentimentais de 

após-guerra. Somente com a criação da Revista de MPB  de Lúcio Rangel, 

na década de 50, com a passagem de Vinícius de Morais para a série 

musical e o surgimento da Bossa Nova é que se observa uma ligação mais 

sistemática entre a MPB e a poesia “l i terária” no Brasil  (Sant’Anna, 

1986:179). 

Essas palavras nos remete a Paz (1982:17), quando define 

claramente que o poema é o lugar de encontro entre a poesia e o homem, 

através dessa linguagem literária que provoca a sua criação. Assim sendo,    

a poesia pode acontecer  em qualquer forma de expressão artística humana 

ou na natureza. 



 

  
 

Aguiar (1993), define ainda canção como combinação entre letra 

e música. As palavras da letra servem para fixar a melodia na memória.       

Ao cantar as canções o público assume o papel, as idéias e os sentimentos 

expressos pelos compositores. Pela própria repetição das canções 

estabelece-se uma troca, uma cumplicidade, certa sintonia melódica com o 

autor singularizado em sua mensagem.  

Parafraseando Rennó Carlos (1996), diríamos que a junção música 

e poesia é culturalmente justificável. Entre nós a razão se dá quando um 

grupo de poetas baianos nos anos 60 envereda pela Música Popular, e traz     

a turbulência da semana de arte Moderna para perto do grande público.      

Os artistas tomaram um canal de comunicação de massa, que é t ipicamente 

paraliterário, que nunca foi veículo de arte.  Primeiro porque a letra da 

canção não era reconhecida poeticamente pela literatura propriamente dita, 

e segundo porque o fio melódico também não era reconhecido pela música 

erudita como arte. É aí que poesia sai dos livros e vai às ruas, à boca do 

povo, unida à música como lata absoluta; dona do dom da ilusão que vela e 

desvela, a meta inatingível,  a referência sem referente, o conteúdo sem 

continente, como  tão  bem soube expressar Gilberto Gil (1981), em seu 

Poema-canção, “Metáfora”: 

 

Uma lata existe para conter algo 

Mas quando o poeta diz: “Lata” 

Pode estar querendo dizer o incontível 

Uma meta existe para ser alvo 

Mas quando o poeta diz: “Meta” 

Pode estar querendo dizer o inatingível 

Por isso, não se meta a exigir do poeta 

Que determine o conteúdo em sua lata 

Na lata do poeta tudonada cabe 

Pois ao poeta cabe fazer 

Com que na lata venha caber 

O incabível 

Deixe a meta do poeta, não discuta 

Deixe a sua meta fora da disputa 



 

  
 

Meta dentro e fora, lata absoluta 

Deixe-a simplesmente metáfora. 

 

Percebe-se como Gil usa a canção como veículo para explorar 

conceitos de poesias. Ele constrói uma apologia para a abstração artística 

com esclarecimento da função da linguagem figurada, tornando evidente a 

importância do discurso poético em sua música. 

É assim que nas canções de Gilberto Gil,  Caetano, e Guilherme 

Arantes as palavras se dizem imantadas pela música para expressar o que o 

autor-poeta tem a dizer.  E com nítido prazer auditivo, vai dizendo menos 

pelo que está dito do que pela maneira de  dizer. 

Ao falar sobre essas questões, parece-nos pertinente observar que 

muitos pesquisadores têm se debruçado sobre vários recortes de diferentes 

compositores da MPB, a exemplo de Heloísa Morais, quando defende sua 

tese de Doutoramento sobre a metáfora na poesia djavaniana, como 

exemplo vivo dessa relação dicotômica entre as duas artes. 

A canção popular não só como veículo de divulgação da poesia, 

mas também como contribuição importante para a literatura, vem 

expressando a condição criativa dos nossos compositores e fazendo jus ao 

lugar ocupado por ela na nossa cultura. A Música Popular no Brasil      

tornou-se um fenômeno literário de tal dimensão que Manuel Costa Pinto 

(2001:2), justifica para os leitores a presença de Caetano Veloso na capa da 

Revista Cult (2001), como “astro da música popular”, intitulada, Caetano 

Veloso, o poeta da MPB:  “Caro leitor, ( . . .) neste mês de agosto comemora-

se o aniversário de Caetano, que dentre os grandes compositores da MPB, 

é possivelmente aquele que dialoga com maior intensidade com a poesia 

brasileira” .  

Na verdade, Caetano, Gil e outros companheiros passaram            

a se utilizar, cada vez mais, de uma metalinguagem, de uma linguagem 

crítica,  à base de colagens, paródias e citações, através da qual fariam,   

em ritmo galopante, aproximarem a MPB das manifestações da moderna 

vanguarda brasileira. “O que era apenas voz, tanto na música quanto na 



 

  
 

poesia se  converte em grafia marcando o ponto máximo desse movimento 

de equivalências e de identidade”  (Sant’Anna, 1986:180). 

A Música Popular é abundante em todos os sentidos, tem a 

vocação de expressar o país e pode ser vista como uma chave da 

Modernidade. É algo que dá vida e com a qual a vida precisa saber contar. 

Ela é formada por uma teia de recursos como sonoridade e ritmo das 

palavras, as melodias e ou dissonâncias formam a musicalidade dos versos, 

interagem com outros recursos estilísticos como as figuras de linguagem e 

as ocorrências fonéticas que se completam e se mesclam no sentido de 

transformar a linguagem comum em linguagem poética. 

A linguagem musical é polissêmica, como é a literatura; na 

leitura percebe-se o leitor (intérprete-ouvinte) criando, de novo e sempre, 

os muitos sentidos ali  existentes. Sua feitura e leitura são relacionais.      

Do texto ao compositor, do compositor ao intérprete, do intérprete ao 

ouvinte, deparamo-nos com a linguagem de um e de outro, mascarados 

sempre pela expectativa do encontro: o receptor, que na escuta, se defronta 

com a linguagem, esse signo em ação  (Sekeff, 1996). 

A linguagem musical, segundo Silveira, não é somente um recurso 

de combinação e exploração de ruídos, sons e silêncios em  busca do chamado 

gozo estético. É também um recurso de expressão (de sentimentos, idéias, 

valores, cultura, ideologia), de comunicação (do indivíduo com ele mesmo e 

com o meio que o circunda), de gratificação (psíquica, emocional, artística), 

de mobilização (física, motora, afetiva, intelectual) e de auto-realização, 

onde o indivíduo vai apreciando, criando, recriando, vivendo o prazer da 

escuta  (Silveira, 1975:100). 

Quem lê, busca nos olhos do sentido a compreensão. Quem lê e 

escuta, parte do significante e pode chegar ao significado com maior 

rapidez uma vez que a sensibilidade causada pela música aos ouvidos do 

leitor-ouvinte pode lançá-lo intensamente na subjetividade do texto e dele 

arrancar suas intencionalidades. Aqui, música e literatura nos parecem 

indissociáveis, já que sem a expressividade dos recursos dessas  

“ l inguagens” não seria possível alcançar a plasticidade das fortes imagens 

mentais expressas pelo ritmo. Não se pode, portanto, pensar na música pela 

música, enquanto unidade sonora e rítmica, mas na música no seu todo. 



 

  
 

Esse composto harmônico, música e poesia, visão e audição, significante e 

significado; uma unidade de ação, como nas letras, fonemas e grafemas 

formam o corpo das palavras carregadas de significações.  

Somos um país de poucos leitores. É curioso, que, de todas as 

artes, a poesia seja a menos consumida. Algo que Augusto de Campos 

reforça e deixa claro através do poema Inestante (1983): 

 

  Os  l ivros estão de pé na estante 

  A vida cada vez mais distante 

  Morrer já não é bastante 

  Escrever é quase tão desgastante 

  Viva os vivos com o restante 

  Os livros estão de pé na estante. 

 

Há intencionalmente uma referência à necessidade de aproximação 

entre o livro e os homens. Se a poesia começou perto do povo, é o povo que 

se deveria constituir interlocutor dos poetas. 

 

  
A linguagem do poeta é a mesma de sua comunidade qualquer que 
seja,  entre uma e outra se estabelece um jogo recíproco de 
influências, um sistema de vasos comunicantes,  que permite ao 
compositor se nutr ir  da l inguagem viva de  uma comunidade e ,  
reciprocamente,  é  o  poema que constrói  o  povo.  A poesia  
cont inua a  ser  a  expressão do povo,  seja  na sua forma 
tradicional ,  seja na voz dos novos menestréis ,  agora cantando 
para mult idões (Paz,  op.  c i t . :79) .   
 
 
 
 

Nessa busca por um público para a sua poesia, o poeta 

contemporâneo se depara com diferentes percepções do que seja esse 

público, esse povo que ele deseja ter como interlocutor de suas emoções. 

Nessa relação entre a concepção do artista e a concepção dos profissionais 

da comunicação sobre o que seja a aproximação entre a linguagem 

versificada e o povo, reside a questão essencial que cerca os estudos 

literários, que percebem e aceitam a música popular como uma forma 

contemporânea de poesia  (Moraes, 2001). 



 

  
 

Além do mais, num país como o nosso em que a música popular 

caminha para um lugar social de destaque, são muitos os compositores que 

podem ser chamados de poetas. Apesar do gigantismo da mídia, vemos que 

a MPB continua viva, criando poesia em forma de música, num espaço 

aberto para a divulgação da poesia no Brasil.  A canção popular é, portanto, 

esse novo veículo que a poesia vai buscar para chegar ao leitor.  

É relevante, todavia, destacar as diferenças entre música popular 

e música popularizada (intencionalmente, afastada de suas características 

poéticas). Não temos a pretensão de questionar a música brasileira, nem, 

tampouco, emitir juízo de valor,  mas sim de mostrar a música dirigida ao 

povo sem que isso signifique perda de qualidade como texto poético. Que a 

poesia como reinvenção da palavra se realize na reinvenção da própria vida 

em comunidade, como afirma Sant’Anna (1986). 

A Canção Popular participa da mesma natureza da linguagem 

literária com suas imagens acústicas como assonância, consonância, 

aliterações, onomatopéias, sinestesias, metáforas, além dos elementos 

racionais da essência do ritmo e da métrica, tais como: acentuação tônica, 

rima, enjambment  e pausas expressivas. 

Os recursos acústicos imagéticos utilizados no poema “Violões 

que Choram” de Cruz e Souza, como se pode observar nos versos “Vozes, 

velozas, veludosas vozes”, podem perfeitamente servir de exemplo para 

mostrar que não diferem dos da canção “Back in Bahia” de Gilberto Gil.   

“O exílio foi bom, pra voltar mais vivo, mais vivido de vida dividida pra lá 

e pra cá”; sustentando, portanto, nossa argumentação sobre a possibilidade 

de trabalhar a leitura l iterária a partir  das canções da MPB. 
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3 
A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA POPULAR 
PARA O ESTUDO DA LITERATURA 

 

 
 

Depois de abordar isoladamente a poesia e a música, tentaremos 

unir as duas áreas do conhecimento como base para a análise que 

procederemos nas partes seguintes dessa dissertação. 

Ao tratarmos da importância da Música Popular Brasileira para o 

ensino da Literatura, queremos enfatizar a riqueza da linguagem dessas 

canções com suas nuances intersemióticas como contribuição relevante para 

a leitura li terária.               

As reflexões de Maria de Lourdes Sekeff, Alfredo Bosi, Luís 

Tatit ,  Costa Lima, Helder Pinheiro, Solange Oliveira e Lúcia Santaella, 

neste contexto, apontam que, para ensinar li teratura hoje se faz necessário 

partir da abertura intersemiótica, das inter-relações entre os signos. Para 

entender a massa jovem, são necessários veículos que estejam ao alcance de 

sua compreensão. É importante que se considere “a grande ligação do 

jovem brasileiro com a música popular” e assim se lhe proporcione, através 

da música, “um caminho de aproximação” entre a literatura e outras formas 

de expressão mais popular e próxima dos interesses dos jovens (Averbuck, 

1982:78). A canção popular é um desses meios, é um signo mais imediato 

quer pelo seu caráter lúdico, sua afinidade ou sua oralidade, que aguçam a 

sensibilidade e facilitam a compreensão. 

Numa cultura como a nossa em que a grande maioria dos alunos 

raramente lê, e se poucos são os que lêem, menos ainda são os que lêem 

poesias, consideramos que a música popular pode ser vista como essa forma 

de incorporar a literatura à cultura através das canções. 

Os signos verbais são dois: verbal falado e verbal escrito. Só aí já 

se tem um fenômeno semiótico que não é puramente verbal,  mas também 

visual e sonoro. Em Literatura e Ensino, Décio Pignatari (apud Rocco, 



 

  
 

1981), afirma que o signo não é específico de cada sistema, ele transita 

entre vários sistemas e por isso apareceu a semiótica. Essa relação nos 

estimula a partirmos das canções enquanto signo para penetrarmos no texto 

literário. Ao lidar com as formas poéticas aliadas à música, a escola facilita 

a percepção da própria sonoridade da língua, evidenciada na relação 

simbiótica entre palavra e melodia. 

Não há dúvida de que a diversidade de explorações já realizadas 

no universo da Música Popular Brasileira tenha apontado o quanto o campo 

é férti l  e a areia movediça; no entanto, nossa preocupação, ao contrário das 

investigações científicas, é fazer da Música Popular um mecanismo de 

leitura-literária, já que ela está ao alcance de todos. 

É relevante começar o estudo da Literatura no Ensino Médio por 

texto em linguagem acessível,  flexível e aberta. É preciso verificar se o 

texto motiva de alguma forma. A música popular além de ser atraente, é um 

saber gerador da cultura e da aquisição do conhecimento que o aluno traz 

de seu mundo. O fato da música popular está mais perto do aluno do que a 

poesia propriamente dita, permite que a partir dela, encontremos na prática 

de sala de aula o acesso ao texto literário; uma vez que esta se mostra 

atenta e criteriosa, poeticamente rica, seja em pequenos trechos, ou textos 

inteiros, que não são raros, se sustentam como poemas independentemente, 

fora da canção. Além do mais, não é sem razão a grande valorização        

que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) vêm dando à atuação da 

música popular em sala de aula. A importância, a criação e recriação,        

a interpretação e contextualização das canções como um meio de 

construção do conhecimento sócio-cultural,  l ingüístico e literário. 

Sekeff (2002), em sua obra Da música: usos e recursos ,  afirma 

que a música, ao atender diferentes aspectos do desenvolvimento humano, 

pode ser considerada um agente facilitador do processo educacional,  e um 

mecanismo didático de acesso à obra literária. Embora saibamos que o 

valor da MPB não pode ser resumido a uma estratégica didática, é inegável 

que ela é uma grande porta de entrada na poesia para os alunos.  

Bandeira, considerado talvez o mais musical dos poetas 

brasileiros do século XX, nos dá provas de que além da musicalidade 

peculiar de seus versos, o poeta demonstrava amar e estudar a música tendo 



 

  
 

contribuído com resenhas crít icas de concertos para a Revista Idéia 

Ilustrada, editada por Luís Aníbal Falcão. Falando sobre a influência  da 

música sobre sua arte, ele discute o efeito encantatório e a atração exercida 

por certas palavras, cuja função no texto é às vezes, puramente musical.  

No poema Evocação do  Recife ,  por exemplo, o poeta destaca a intenção 

musical no uso das duas formas. Capiberibe, Capibaribe:  “a primeira vez 

com e ,  e a segunda com a ,  me dava a impressão de um acidente, como se  a 

palavra fosse uma frase melódica dita na segunda vez com bemol na terceira 

nota”. De igual modo, o verso “Teadoro, Teodora”, em Neologismo leva a 

imensa intenção, mais do que o jogo verbal. E muitos de seus poemas foram 

escolhidos para serem musicados: Trem de Ferro, Azulão, Berimbau e Dentro 

da noite (Oliveira, 2002:112). 

Bandeira (apud Oliveira, op. cit .:113) observava que, no texto 

literário há um infinito número de melodias implícitas que podem ser 

musicadas de forma diversas por diferentes compositores: “Estudando a 

música a que meus versos serviram de texto, compreendi:  que o texto um 

como que baixo-numerado contendo em potência numerosas melodias” .   

Em 1981, Caetano Veloso gravou “verdura” de Paulo Leminski 

no seu disco Outras Palavras  difundindo o poeta na cena musical brasileira  

e projetando-o para um público mais amplo. 

Sabemos que a geração de hoje é por demais intuitiva e a 

modernidade exige redução de tempo. A leitura de um livro, por exemplo, 

exige tempo e conhecimento da língua, enquanto a linguagem da música é 

universal, e uma gama de conhecimentos pode estar condensada em um CD 

de apenas meia hora de duração. Para o leitor moderno, o texto verbal por 

si só não basta; o texto literário não consegue dar o afeto, apesar de sugerir 

muito. É preciso outros dispositivos(sons, imagens e ritmos) que permitam 

que o texto seja degustado prazerosamente, ao mesmo tempo que possibilita 

reflexão crítica. 

A Música Popular tem uma natureza encantatória, ora inquietante, 

muito cara à poesia, o que induz a pensar que a palavra cantada pode 

revelar outros sentidos à palavra escrita, seja por esforço, acentuando um 

determinado traço, por oposição “desdizendo” aquilo que a palavra 



 

  
 

cotidianamente quer dizer – um aspecto fundamental da palavra poética, 

seja  pelo seu caráter plurissignificativo  (Pinheiro, 2000:169). 

Segundo Caetano Veloso, a palavra cantada é, em suma, um outro 

tipo de matéria prima, que tem a ver com a palavra escrita e com a falada, 

mas que não se reduz a nenhuma delas. A palavra cantada funciona talvez 

como síntese das outras duas, tem desempenhado, pelo menos, essa função 

porque toda a curtição da palavra em estado de poesia tem sido muito mais 

intensa na área da música popular do que nas demais. Talvez, esse fenômeno 

decorra, um pouco, do cansaço do visual, da comunicação visual da leitura, 

etc.  Saber ouvir, saber contrastar opiniões, levar em conta as idéias e 

opiniões de outros, é ter uma visão voltada para a interação e para a 

formação de redes de aprendizado e de informação com as competências 

que o mundo moderno exige.  

Os fins dos anos 60, com a interpretação proposta por Mcluhan, 

talvez tenham sido a maior notícia desse cansaço visual.  O olho dançou,   

diz Caetano. O ouvido é uma coisa mais envolvente, mais participante.       

O som chega por todos os lados e entra por todos os poros. Os sons 

expressam sempre mais do que dizem, fazendo-nos ouvir uma fala 

diferente, e de tal modo que eles não nos dizem só do outro (texto), mas do 

outro em nós, como diria Denisvasse, no seu livro O Umbigo da Voz ,  

(1977:23). 

Não é à toa que as canções emblemáticas do Movimento 

Tropicalista, como “Alegria Alegria”, “Domingo no Parque”, “Tropicália” 

e “Geléia Geral”, têm letras e melodias que jogam com colagens de 

fragmentos musicais  explorando inter-relações numa malha de referências 

caleiodoscópicas. Resultado: belas e gostosas canções que, ainda por cima, 

se revelam muito melhores quando analisadas às luzes e cores do auxílio 

luxuoso das abordagens semiótica (Ribeiro, apud Caderno “Cultural” 

2000:20). 

Para a semiótica não há percepção de conteúdos semânticos, 

(biológicos, sociais, psicológicos, etc.),  sem envolvimento afetivo do 

sujeito, e não há análise de conteúdos que não implique um sentimento 

anterior como primeiro critério de categorização: “ fatos que nos atraem, 

nos repelem ou nos causam indiferença” (Tatit ,  1998:94). Nós nos 



 

  
 

entendemos muito mais pela afetividade do que pela razão e segundo Kant, 

a arte não é o lugar apenas  da intelectualidade mas também, do sentimento 

e do afeto. 

Segundo Aristóteles (apud Costa Lima, 2002), os prazeres da 

audição pelos cânticos religiosos, podem elevar a alma a uma maior 

devoção espiritual.  Ele reconheceu que há estados de emoção que têm     

uma função na economia psíquica dos homens, que por isso, não podem    

ser reprimidos, mas sim liberados de forma adequada. Falar de música,    

no primeiro sentido requer que se traduzam impressões, e isso exige da 

crítica um compenetrado esforço de objetivação da subjetividade. 

Platão e antigos filósofos do oriente vêem a música como a 

linguagem das paixões e emoções, o que antecipa a concepção renascentista 

da música como linguagem dos afetos, discurso das emoções. Beethoven 

via na música a linguagem de uma sabedoria mais elevada. Paralelamente, 

os românticos a consideravam a linguagem da beleza e da verdade poética. 

A longa tradição horaciana deságua agora em tendências recentes 

da literatura Comparada, que encorajam os recortes interdisciplinares: l idos 

paralelamente, textos gerados por diferentes sistemas sígnicos mutuamente 

se enriquecem e iluminam. Os comparatistas atuais buscam fundamentação 

teórica para a prática das leituras intersemióticas. Implícita ou explicitamente, 

os vários tipos de análise intersemiótica apóiam-se na presunção de uma 

afinidade básica entre as artes, sem prejuízo da especificidade de cada uma  

(Oliveira, 2002). 

Richards (apud Varga, 1991) entende que as frases musicais,  não 

devem ser vistas de maneira a contarem nada, mas para que seus efeitos em 

nós se combinem num todo coerente de sentimentos e de emoções e 

produzam uma libertação específica da vontade. 

Um outro ponto que é relevante destacar é a tendência ao 

melodrama, tão presente na geração de hoje, o qual se explica pela vontade 

do receptor em se emocionar compensatoriamente, face aos problemas do 

cotidiano. 

A Música Popular é um foco de atrativos que se presta a variadas 

utilizações e manipulações, instrumento de trabalho, habitat  do homem-



 

  
 

massa, meio metafísico de acesso ao sentido para além do verbal,  recurso 

de fantasia e compreensão imaginária, meio ambivalente de dominação e 

expressão de resistência, de compulsão repetitiva e de fluxos rebeldes, 

utópicos, revolucionários, (Bosi,  2000). 

A canção promove a remotivação constante dos componentes 

próprios do discurso oral da cadeia lingüística e perfil entoativo, gerando 

entre eles outras formas de compromisso que se pautam, em geral, pela 

estabilidade e conseqüentemente pelo fortalecimento do plano de expressão. 

Mário de Andrade (1963), afirma que a música tem a faculdade de 

sintonizar corpo e alma propiciando e revelando profundas conexões dentro 

dos homens, entre eles, entre o homem e a natureza, entre os homens e 

Deus. 

As novas perspectivas da canção popular enquanto linguagem, 

incluindo sua presença e importância no âmbito internacional é o nosso 

objeto de estudo, por entendermos que é necessário conduzir o aluno ao 

texto escrito de maneira mais prazerosa. Existe, portanto, uma semiose 

entre o legível e o audível,  em que as palavras recuam por trás do ritmo e 

do som em qualquer canção. Na verdade, a li teratura e a arte musical nos 

aproximam pela linguagem. 

Estudar a l iteratura a partir da música popular é colocar o 

adolescente em contato com valores morais, políticos, afetivos, valores 

humanos que delas podem ser extraídos, pois a música popular vai beber na 

literatura do povo enquanto depositário de valores. Bosi em Literatura e 

Ensino  (apud Rocco, 1981), alerta para a importância de se começar o 

estudo da literatura pelo conhecido e depois aventurar pelo desconhecido.    

É impossível formar um espírito crítico sem a capacidade de ler e apreciar 

coisas diferentes entre si .  

O Ensino da Literatura exerce uma função de abertura para a 

cultura geral e a formação de valores. É a via de acesso à construção de 

conhecimentos múltiplos. É um ponto de reunião de muitas experiências.    

A Música Popular combina várias possibilidades de leituras. 

A canção popular esconde-se na descoberta de cada imagem, e 

esta, ao se fazer sempre outra, aponta para uma nova ótica, num trabalho de 



 

  
 

atualização constante que revitaliza o texto do passado e o projeta para o 

futuro. 

Essas reflexões enfatizam o poder atribuído à canção de 

transcender a realidade objetiva e de se comunicar numa linguagem própria 

e tão essencial que nos faz acreditar que é possível apontar algumas 

respostas que podem justificar o estudo da poesia vinculado à Música 

Popular Brasileira.  

Parafraseando Sílvio Ozias (2001), podemos dizer: temos uma 

Música Popular tão rica, tão importante e tão perto de nós, salve-se, 

portanto, quem souber ouvi-la. 
 

 

3.1 A letra da música, a música da letra! 

 

 

No que se refere às pesquisas literárias, a Música Popular mostra-

se num campo privilegiado para os estudos da linguagem poética. A poesia 

encontrada nas letras das canções da MPB tem fecundado o imaginário da 

nação através de seu lirismo que por vez é de teor comparável ao que se faz 

de melhor na arte poética impressa. Fato que se comprova pelos livros 

didáticos direcionados ao ensino fundamental e médio repletos de textos 

vocalizados, letras de canções.  

Infere-se, portanto, que para chegar ao livro didático, a música 

popular teve sua qualidade comprovada, de forma a capacitá-la a ser nele 

incluída. Na visão de Sílvia Helena Cyntrão, em seu livro “A forma da  

festa”, sobre os estilhaços do Tropicalismo, os textos produzidos pelos 

compositores dessa época, apesar de terem sido vocalizados, têm todo um 

aparato cênico e que podem ser considerados como poemas de Língua 

Portuguesa  (Cyntrão, 2000:44). 

Averbuck (1982) apresenta a Música Popular como veículo e 

objeto de estudo da linguagem poética, quando diz que utilizar esses textos 

como corpus literários, significa falar numa linguagem direta ao jovem e 

que, assim, refaz-se, por via de alargamento ao conceito de texto li terário, 



 

  
 

o elo entre Poesia e Música, reforçando-se a própria natureza do fenômeno 

poético. 

 
 

Se de um lado,  o  l i terár io  e  o  poét ico  não são necessar iamente 
s inônimo de dif íc i l  e  exclusivo,  ocorrendo apenas nos textos  de 
al ta  poesia ,  é  preciso  lembrar  que nas le tras  das  músicas  de 
grande par te  dos composi tores  modernos da Música Popular  
Brasi le ira aparecem processos  poét icos  da mais  a l ta  e laboração e 
que essas  Canções são repet idas pelos jovens com grande prazer  
(Averbuck,  op.  c i t . :77-8) .  
 
 
 
 

Todavia, o uso pedagógico das canções da MPB, ainda é uma 

ponte aparente de considerável rede de possíveis trabalhos voltados para a 

ligação entre a Música Popular e a Literatura. O crescente interesse das 

pesquisas neste campo sugere que se amplie o debate em torno desse 

gênero. Um exemplo que vale considerar é a recente publicação do livro de 

Cláudia Fares (2002), que tematiza a solidão e a saudade sob uma visão 

socio-cultural-filosófica, tendo como corpus as canções de Caetano Veloso. 

Ao relacionar letras de canções com outras áreas do 

conhecimento verificamos como a Música Popular constitui espaços de 

estudos teóricos-literários. São leituras sociológicas, antropológicas,  

fisiológicas e tantas outras além das lingüísticas e literárias suscitando 

novas reflexões. Em todas elas, qualquer que seja o objetivo ou linha 

teórica adotada, “o que ressalta é a percepção da Música Popular como 

uma forma relevante de representação social do País” (Moraes, 2002:41). 

Mais que uma simples manifestação artística, a Música Popular é um tipo 

catalisador do pensamento e da cultura nacional. Ela foi eleita como 

veículo para a comunicação e expressão de sentimentos. 

Luiz Américo, professor e pesquisador incansável da MPB, 

também sugere que todas as escolas e faculdades desse país tenham como 

matéria curricular o estudo da Música Popular Brasileira, e que incluam nas 

matérias de Literatura letras de canções da MPB; para este, os textos 

musicados ou vocalizados, além de serem atrativos, sedutores e ricos na 

linguagem em que se embrenham, podem, inclusive, minimizar a 

deseducação em termos musicais de nossa juventude. E diz mais, “se não 



 

  
 

garantirmos o aprendizado de toda essa riqueza de linguagem da nossa 

música popular aos jovens brasileiros, o que será deles e da nossa cultura ?” 

(Lisboa Júnior, 2000:310). 

Pierre Lima (apud Tadié, 1992), em sua Sociocrítica, afirma que 

o universo social é um “conjunto de linguagens coletivas” que os textos 

literários absorvem e transformam. Trabalhar a literatura através da MPB   

é estabelecer essa “situação sociolingüística do texto”, procurando os 

diferentes discursos absorvidos pela obra. A MPB precisa ser vista por 

alunos e professores como essa forma de tentar apreender a diversidade 

entre as temporalidades distintas, a partir das mudanças sociais. 

Ao mergulhar no mundo das canções, ou como diz Vasco Mariz, 

ao vê-las por dentro, o leitor vai descobrindo os possíveis significados. 

Conforme Silva (2000), nas múltiplas leituras o leitor se envolve em vários 

processos suplementares: faz referências, vê implicações, julga validade, 

qualidade, eficiência ou adequação das idéias apresentadas, compara pontos 

de vista de outros autores com a mesma temática, aplica as idéias adquiridas 

a novas situações ou contextos, soluciona problemas e estabelece relações 

entre o texto e o mundo.  

Observa-se como tantas letras da Música Popular, a exemplo das 

canções de Guilherme Arantes, Chico Buarque, Torquato Neto, Caetano 

Veloso e Gilberto Gil,  entre outros, são vistas como um meio de informação, 

discurso crítico e transmissão de conhecimentos. A chamada música de 

protesto, por exemplo, como afirma Tinhorão, “com as varas curtas das 

canções começa a cutucar o poder e acaba determinando em 1968 a reação 

das autoridades sob a maior forma de repressão e reforço da censura, 

guerrilha e o exílio de muitos” (Tinhorão, 1992:4). O fato de poder colocar 

idéias e questões de maneira tão livre, tão aberta e numa linguagem ao 

alcance de todos, fez da MPB esse veículo que a poesia se util izou para 

chegar ao leitor.  A canção popular valeu-se de sua associação com a 

melodia para transitar com grande eficácia entre o público não 

intelectualizado, até mesmo, pelo seu teor popular,  que lhe assegura a 

espontânea aceitação em relação aos temas do cotidiano do homem e suas 

aspirações.  



 

  
 

É preciso, portanto, relacionar o sentido que a canção expressa à 

própria vida, ao mundo que nos rodeia e no qual estamos inseridos, para 

que, como sujeito ativo e, a partir de tudo isso, possamos “f isgar” o que a 

canção popular é capaz de dizer em linguagem elementar aquilo que o 

crítico de literatura às vezes só consegue dizer em linguagem difícil .           

É buscar uma releitura da poesia da canção como forma de compreender-se 

na mensagem, e pela mensagem, ler-se lendo o texto  (Sèbastien Joachin). 

É indispensável lidar com a linguagem da canção, pois esta, 

enquanto texto, põe em funcionamento dois parâmetros básicos: Poético 

(letra),  musical (música).  Os vários elementos baseados em sistemas 

sígnicos diferentes são fundidos como a letra e a melodia na canção. 

Segundo Arnaldo Antunes (apud Bosi,  2000), a incorporação do 

berro e da fala ao canto, o estabelecimento de novas relações entre melodia 

e harmonia, os efeitos do som e do ritmo, tudo isso altera a concepção de 

uma letra entoada por uma melodia e sustentada por uma cama rítmica 

harmônica. O sentido das letras depende cada vez mais do contexto sonoro.

    Por ser parte de um todo — a canção — a letra deve estar em 

sintonia com o código musical,  obedecendo a uma métrica, a uma 

sonoridade e a um tamanho correspondente a essa parte. Ela foi feita para 

compor uma unidade com outro elemento (a música) os dois códigos se 

influenciam mutuamente, tanto no nível da seleção temática quanto no 

nível estrutural;  e o homem semiótico é aquele que transita na sensibilidade 

sígnica. O semiótico deve ser reconhecido, o semântico, compreendido.     

A diferença entre reconhecer e compreender remete a duas faculdades do 

espírito: “por um lado, a de perceber a identidade entre anterior e atual e, 

por outro lado perceber o significado de uma enunciação nova”  (Roger, 

2002:144). Há, portanto, simultaneidade em sua produção e na perspectiva       

de suas relações, dada a necessidade de coadunar necessariamente o ritmo, 

a melodia e a letra. É essa operação intercódigos que faz com que os artista 

e pensadores abram o caminho para investigações sobre a tradução que vão 

além das características  meramente lingüísticas. 

Existindo para ser ouvida e cantada, a Música Popular, tem um 

texto escrito e nele está evidente a função poética da linguagem. Sem falar 

das rimas, das aliterações, das assonâncias e dos procedimentos comuns      



 

  
 

à poesia, observou o teórico Vanoye (1979), em sua obra Usos das 

linguagens. Salienta-se que as letras das canções recorrem freqüentemente 

às onomatopéias, às sílabas vazias de sentido destinadas a serem 

sustentadas pela melodia, como uma função puramente poética. 

 A canção ,  prossegue o teórico, sobretudo a popular, é o lugar de uma 

espécie de êxtase verbal onde se pode assumir o prazer da diversão com as 

palavras, os sons, as assonâncias, dissonâncias, rimas, imagens, absurdas 

até. 

Em 1969, Caetano, Gil e Gal Costa já acrescentavam novas 

propostas ao seu projeto inicial.  Assimilando a abertura interpretativa de 

Jimi Hendrix e Janis Joplin, Gil e Gal rompem com a vocalização 

tradicional  brasileira,  descobrindo novas áreas sonoras de aplicação para 

as cordas vocais:o grito, o gemido, o murmúrio, glissandos e melismos 

inusitados: o “ruído” antes desprezado, ou até então desconhecido, passa     

a ter vez na voz. Aquela faixa de liberação vocal a que a música erudita,  

uma Cathy Berberian chegou, através de muito estudo e virtuosismo, 

interpretando as difíceis elucubrações sérias de Luciano Bério; cantoras 

populares como Janis ou Gal chegam naturalmente, descontraindo uma voz 

atrás da voz, ou além da voz uma voz superliminar sob a instigação das 

sonoridades da guitarra elétrica. É o que afirma Augusto de Campos 

(1993).  

A Canção Popular modifica o nosso olhar sobre literatura à 

medida que exerce, hoje em dia, a escuta ativa das linguagens. Não se pode 

esquecer de que a modernidade é rica em manifestações que procuram uma 

maior interação entre as linguagens. No dizer de Barthes, a li teratura se 

dedica a desfazer o sentido do texto para mostrar como nele se superpõem 

os diversos “códigos” constitutivos de todos os seus sentidos possíveis ou 

secundários subjacentes (Roger, 2002:168). É nesse composto de som, 

ritmo, letras e melodias que as canções populares vão por aí à fora bebendo 

na literatura do povo, com nítido prazer auditivo, dizendo menos pelo que 

está dito do que pela maneira de dizer. 
 

 

 

 



 

  
 

3.2  Ouvindo a canção: outros sentidos  

 

 

Quando ouvimos uma canção, alguns aspectos do poema se 

reforçam, se refazem e ganham contornos melódicos e rítmicos que 

estabelecem uma comunicação muito especial.  A partir do prazer seguido 

pelo exercício da leitura-audição, podemos alcançar outros sentidos do 

texto. A escuta aguçada poderá induzir o ouvinte a outras apreensões de 

sentido.  

Esse entendimento segundo Barthes (2002) consiste em unir todas 

as etapas: som, ritmo, gestos, etc. Para este, a leitura interpretativa 

enquanto característica da semiótica é potencialmente ilimitada, haja vista 

que a linguagem em sua mais variada natureza é incapaz de apreender um 

significado único e preexistente. Para Barthes, a leitura se dedica a 

desfazer o “ tecido” do texto para mostrar exatamente como nele se 

superpõem os seus sentidos possíveis ou secundários subjacentes. O leitor 

deve suspeitar de que cada linha escrita ou imagem sonora esconde um 

outro significado, aquilo que não tendo sido dito ou expresso está contido, 

insinuado, sugerido no texto. 

É preciso, portanto, aguçar, conduzir o fazer sentir,  convulsionar 

os sentimentos, estabelecer esse jogo de relações entre o texto e o mundo, 

pois a cultura começa quando o indivíduo se conscientiza do que está 

vivendo. Na visão de Favaretto (1979), o receptor não ouve propriamente 

as músicas, mas realiza idéias, estabelece relações e acompanha 

desenvolvimentos, neles interferindo. 

Ao proceder a leitura do texto escrito sem ouvir a canção, esta 

não será intuída da mesma maneira. É relevante destacar o primeiro minuto 

arrebatador, a embriaguez quando se ouve a canção (a música tem um 

feitiço no ritmo que ninguém resiste),  e o segundo momento, em que se dá 

o distanciamento (a análise).  

Em “Desafinado”, de Newton Mendonça, considerado o verdadeiro 

manifesto da Bossa Nova, há umas passagens harmônicas, melódicas, que 

configuram uma desafinação ao tempo em que surge cantada a palavra 



 

  
 

“desafinado” e que literalmente significa perder a afinação, ou seja, 

descumprir as leis da harmonia produzindo dissonância. “Desafinado”  

aparece no samba, com sons desarmônicos para expressar aquilo que  

altera, perturba, destoa e, faz dele uma contorção, para sentir a dor, uma 

inversão das coisas, ver o que está fora de ordem, como diz Caetano 

Veloso: “alguma coisa está fora da ordem  ( . . .)”,  e assim permitir a 

investigação, a crítica, depois volta a harmonia; é o distanciamento que 

induz o crít ico a não aceitar qualquer fusão ou fusionamento. 

A aproximação e o distanciamento são, portanto, a regra da boa 

leitura para dar uma postura ética e crít ica ao texto; é a dissonância do 

sublime que torna mais fácil  a recepção, como aquela música “desafinada” 

que, em 1968, desafiou e perturbou o código dos ouvintes da música 

popular brasileira, mas, logo passou a ser o novo marco de sua 

evolução,uma espécie de “exercício da liberdade”, como afirma Gilberto 

Gil,  (apud Rennó, 1996:54). 

O uso da música com toda a sua violenta força dinamogênica 

sobre o indivíduo e as multidões, como dizia Mário de Andrade (1963), 

envolve  poder, pois os sons passam através da rede das nossas disposições 

e valores conscientes e provocam reações que poderíamos talvez chamar de 

sub e hiperliminares (reações motivadas por associações insidiosamente 

induzidas, como na propaganda, ou provocadas pela mobilização ostensiva 

dos seus meios de fascínio, como no ritual religioso ou no show de rock). 

Temos por exemplo os grandes festivais que arrastam multidões; prova 

inconteste de que a música seduz para a intercorporeidade e nesse 

convulcionamento de ritmos, letras e melodias, cada um encontra no seu 

ídolo a sua música e nela se deleita e se embevece, seja por entretenimento 

ou pelo sentimento que através dela aflora. 

O som tem caráter intuitivo. Ele não pede passagem à razão para 

agir, o que passa pelo ouvido invade o interior e provoca explosão. É um 

objeto subjetivo que está dentro e fora, não pode ser tocado, mas nos toca 

diretamente com enorme precisão (efeitos da música), (Wisnik, 2001).  

Ouvir o Messias de Handel, por exemplo, não é discutir religião 

intelectualmente, mas não se pode negar que é sentir aquela chama interior 



 

  
 

de devoção e identificar-se com ela. Nesse caso a música suplanta              

a linguagem. É a linguagem das linguagens (Tame, 2002:164).   

Nesse sentido, é relevante atentar para a leitura que nos permite o 

arranjo que Júlio Medaglia faz para a Tropicália. Os sons emitidos por 

pistões, trombones, vibrafone, bateria comum, bongó, tumbadora (espécie 

de atabaque), agogô, chocalho, triângulo, violões, violas e violoncelo, 

provocam sons vibrantes e violentos, têm uma extraordinária pertinência 

com o ambiente nacional:a expectativa, numa situação de guerrilhas.           

As próprias cordas dos instrumentos se integram, e provocam “ruídos”,      

no clima tropical que Medaglia quis criar para responder à provocação do 

texto, com aquela “imitação dos pássaros” do início, obtida através            

de improvisações de cada grupo de cordas. A percussão também contribuiu 

para esse clima, saturando de ruídos “tropicais” a faixa orquestral               

e incentivando o suspense  desde a marcha Stravinskiana da abertura.         

Os metais e o vibrafone pontuam, entre os cantos, o ritmo, mantendo           

a tensão permanente. Uma idéia esplêndida, diz ainda o teórico, foi a de 

incluir a “falação” do baterista Dirceu (“quando Pero Vaz de Caminha”, 

etc.), como introdução ao texto de Caetano. Com a sua experiência de 

música aleatória, Medaglia incorporou logo o improviso, que contribuiu 

para realçar o humor oswaldiano de tropicália, lembrando de que Pau-

Brasil  começa com uma montagem de textos de Pero Vaz de Caminha 

(Campos, 1993:165). “É uma verdadeira operação inter-códigos”, como 

afirma Maria de Lourdes Sekeff (1996:25). A música é uma linguagem 

autônoma e o pragmático é o nível da conotação, dos significados 

deflagrados pelo uso efetivo do signo.                 

Segundo José Miguel Wisnik, (apud Tatit ,  2002:1), no mundo das 

canções não importa tanto o que é dito, mas a maneira de dizer e,  a maneira 

é essencialmente melódica. Sobre essa base, o que é dito torna-se, muitas 

vezes, grandioso. Os acordes servem para desengatar e engatar os 

significados de cada momento. É quando a harmonia colabora para a 

expressão fórica  (euforia ou disforia). Wisnik vai denominar esse processo 

como sendo a voz que canta na  voz que fala .  A voz que fala interessa-se 

pelo que é dito; A voz que canta, pela maneira de dizer. A voz que fala é 

efêmera (é o ser).  Ela ordena uma experiência, transmite e desaparece.   



 

  
 

Sua vida sonora é muito breve e sua função é dar formas instantâneas a 

conteúdos abstratos e estes sim, devem ser apreendidos. Por isso dizemos 

que o cantor apega-se à força do canto e o cantar faz nascer outra voz 

dentro da voz. 

Da voz que fala, emana o gesto oral,  corriqueiro, que permite ao 

ouvinte sentir-se um pouco artista. A voz que canta perpassa o cotidiano. 

São melodias em que só se escrevem conteúdos afetivos ou estímulos 

somáticos. É o minuto arrebatador. Nesse embevecimento o ouvinte capta 

tudo, mesmo que não possa discernir a música da linguagem verbal.          

É, portanto, sintomático que na antiguidade, poesia e música fossem 

inseparáveis. A palavra cantada é outra coisa, diz Augusto de Campos: 

 

Estou pensando 

No mistério das letras de música 

Tão frágeis quando escritas 

Tão fortes quando cantadas 

[. . .]  

A palavra cantada 

Não é a palavra falada 

Nem a palavra escrita 

A altura, a intensidade, a duração, 

A posição da palavra no espaço musical 

A voz e o modo mudam tudo 

A palavra-canto 

É outra coisa. 

                                                                     

A canção de Ricardo Cardoso,  Mais fundo que qualquer raiz,  

confirma o que disse Augusto de Campos: 

 

Nem todo riso é de alegria 

Nem todo pranto é de tristeza 

Nem todo feio é feio todo 

Nem todo belo é só beleza 
 



 

  
 

Nem todo grito é ouvido 

E às vezes o silêncio diz 

Mas forte que qualquer palavra 

Mas fundo que qualquer raiz 

[. . .]  

Se o tempo tão ligeiro passa 

Pra vida não passar por nós 

Fazer do peito um dia pleno 

Sol a pino 

Que a vida é por demais atroz 

Cantar apesar do silêncio 

Pra saber que o canto vai além da voz. ( Bis) 

 

Sabemos que cantar é um dos prazeres do ouvinte e isto só é 

possível graças à combinação da letra com a música. Desta forma, 

subentende-se que a escuta aguçada da melodia induzirá o ouvinte às 

apreensões de sentido. A impressão musical induz ao significado. Ela é a 

condição acústica, a sensibilidade que a música pode causar; todavia, o 

encontro com o significado é a semantização investida na letra. 

A Música Popular é por isso mesmo a linguagem em liberdade, ou 

transgressão da linguagem, como se pode observar na canção, Casamento 

da Maria,  de Antônio Barros: 

 

Vamos lá pra ver 

o pagode vai ser bom, 

todo mundo no 

casamento da Maria 

tem um sanfoneiro 

o melhor da redondeza 

pra cantar,mais que beleza, 

até amanhecer o dia. 

 

A partir da escuta desta canção observa-se que a imagem que        

se faz e se desfaz pela quebra sonora do ritmo no verso: todo mundo no 



 

  
 

(nu)  é absurdamente oposta ao que a letra da música pretende dizer: todo 

mundo no casamento da Maria.  O erótico ,  o profano é logo evidenciado 

pelo ritmo. O sentido está cifrado em modos sutis e,  quase sempre, 

inconsciente de apropriações dos timbres das intensidades, das tramas 

melódicas e harmônicas dos sons, como observa Wisnik, (2001:136). 

Outro exemplo, que é relevante destacar foi o escândalo 

produzido pela utilização de guitarras elétricas na MPB em 1967, dando 

provas de  que um simples timbre instrumental trazia em si um conjunto de 

significados não só estéticos, mas ideológicos e culturais.  Portanto,          

ler textos vocalizados é um desafio ou uma tomada de consciência dos 

diferentes códigos que se imbricam na modalidade em que se insere. 

Embora a linguagem seja o artifício semiótico mais poderoso, 

conforme Umberto Eco (1998), ver-se-á que ela não satisfaz completamente 

ao princípio da efabilidade geral e,  para tornar-se mais poderoso do que é, 

como de fato ocorre, deve valer-se da ajuda de outros sistemas semióticos. 

Tatit ,  em seu ensaio, A situação da fala na canção ,  afirma:         

“se o ouvinte chegar a depreender o gesto entoativo da fala no ‘fundo’ da 

melodia produzida pela voz, terá uma maior compreensão daquilo que 

sente quando ouve um canto” (Tatit ,  1998:102). Por isso, ao falarmos em 

leituras das canções, não nos referimos apenas à leitura da letra, pois a 

canção por si  mesma através dos ritmos, do som, do sentido, quer 

aproximar-se desses dois pólos de opinião. Falamos da complexidade da 

espacialização dos símbolos em sua dimensão de existência e efeito (gozo 

presente e imediato).  

A partir dessas citações, entendemos que, se limitarmos a arte 

musical aos caracteres de um sentido apenas, o que as palavras expressam, 

por exemplo, corremos o risco de perder a sugestiva importância de outros 

sentidos. Não se pode esquecer também que o sentido isolado dos sons 

equivale ao estudo das palavras fora do discurso.Uma letra de música 

sozinha é, por exemplo, como um roteiro de um filme isolado dos outros 

elementos que o fazem existir como obra completa: a imagem, o movimento, 

o som. 

 

 



 

  
 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

MÚSICA POPULAR: ESPAÇO DE LEITURA DA 
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4 
MÚSICA POPULAR: ESPAÇO DE LEITURA 
DA POESIA CONCRETA 

 

 

 

 
 

Desde o início do século, as investigações no campo da literatura, 

a semelhança do que ocorre e está ocorrendo em quaisquer outros campos, 

vêm passando por um nítido processo de crescimento, no sentido de aumento 

da variedade e diversidade. Assim, “os estudos literários tornaram-se mais 

complexos e os meios de transmiti-los, reproduzi-los e divulgá-los 

cresceram em igual medida”  (Santaella, 1992:160).  

A contemporaneidade traz consigo uma completa revisão dos 

gêneros e nas mais diferenciadas formas e espaços o poético se multiplica e 

encontra morada noutras artes. A Música Popular além de merecer por si 

uma atenção especial,  parece se configurar como uma chave de leitura para 

exprimir uma realidade atual.  

Nesse contexto percebe-se como a Música Popular Brasileira, 

estimula essa reflexão. Nela, a referência às tradições literárias e a 

reformulação criativa de textos específicos são práticas de importância 

comprovada. O impacto da poesia concreta sobre a produção de textos 

musicais é outro progresso notável.  Em 1975 Caetano sonorizou o 

“Pulsar”, trabalho gráfico-poético de Augusto de Campos e Circulador de 

Fulô  de Haroldo de Campos. O grupo Ars Nova executou a várias vozes 

alguns poemas do Poetamenos e  outros poemas de Augusto de Campos 

(1955, 1957), Tiago Araripe gravou “Asa Linda” versão de Augusto de 

Campos, Tetê Espíndola gravou a primeira estrofe do poema “Jabberwocky” 

de Lewis Carrol, musicada  para piano por Arrigo Barnabé num espírito lúdico 

e anticonvencional. Rogério Duprat musicalizou “Organismo” de Décio 

Pignatari (1961); sem esquecer das composições musicais vanguardistas de 

Willy C. de Oliveira e Gilberto Mendes sobre, respectivamente, “Movimento” 
de Pignatari  e “Nascemorre” de Haroldo de Campos (Perrone, 1965:58-79). 



 

  
 

É relevante observar como muitas produções desse período 

atendem a requisitos que as torna passíveis de abordagem teórica tão 

variada. Nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil merecem a atenção de 

críticos da literatura ou de áreas afins. A aproximação entre a criação 

desses compositores e a produção dos poetas paulistas, que em meados dos 

anos cinqüenta denominaram-se concretos, tem feito com que muitos 

estudiosos se debrucem sobre questionamentos relacionados ao lugar que 

exerce hoje a poesia na modernidade. 

Caetano e Gil procuraram articular através das canções, numa 

incipiente concepção intersemiótica, as novas possibilidades de construção 

pela linguagem em que se fragmentava a sintaxe e se questionava o verbo,  

e reconstituía-se o universo semântico, a partir de associações díspares, 

capazes de refletir e refratar a realidade. Assim o discurso de vanguarda, 

por se construir em uma tentativa de conciliar,  através da linguagem, dois 

níveis distintos de realidade — o do discurso histórico e o discurso 

li terário — faz parte dos eventos ideológicos, assim como a arte (Cyntrão, 

2000). 

A Música Popular tornou-se um meio de divulgação, apropriação 

e leitura da arte pelo povo. Ela encontra caminhos para continuar criando 

poesia em forma de música, na certeza de que a poesia é a linguagem 

original da sociedade. 

“O poema não é apenas a sua representação formal, gráfica,        

é sim, a soma de signos mediante os quais o poeta procura se comunicar” 

(Moisés, 1992:88). 

A presença de elementos que permitem que os poemas sejam lidos 

e vistos engendrados na Poesia Concreta aparecem em várias canções de 

Caetano Veloso e Gilberto Gil.  As canções: Acrílico, Alfômega e Araçá 

Azul, entre outras, configuram um modo especial de formar palavras-sons 

seduzido pela plasticidade sonora. Esse modo como a linguagem se 

apresenta dá suporte argumentativo à nossa tentativa de relacionar essas    

e outras  canções com  a Poesia Moderna. É uma forma de mostrar como 

naquela geração, “a fala”, o fascínio pelo coloquial,  pelo oral,  pelas 

possibilidades de comunicação que existem no oral, tem a mesma 



 

  
 

importância que a incorporação do visual tinha para os poetas aglutinados 

em torno da Poesia Concreta.  
 

Acrílico  

(Caetano Veloso) 
 

Olhar colírico 

Lírios plásticos do campo e do contracampo 

Telástico cinemascope 

Teu sorriso tudo isso 

Tudo indo e lido e lindo e vindo do 

Vivido na minha adolescidade 

Idade de pedra e paz 

Teu sorriso quieto no meu canto 

Ainda canto o ido o tido o dito 

O dado o consumo o consumado 

Ato do amor morto motor da saudade 

Diluído na grandicidade idade de pedra 

Ainda canto quieto que conheço 

Quero o que não mereço: o começo 

Quero canto de vinda 

Divindade do duro totem futuro total 

Tal qual quero canto 

Pó enquanto apenas mimo o campo verde 

Acre e lírico sorvete 

Acrílico Santo Amar(g)o da 

PURIFICAÇÃO.  
 

Araçá Azul 

 (Caetano Veloso) 

 

Araçá Azul é sonho-segredo 

Não é segredo 

Araçá Azul fica sendo 

O nome mais belo do medo 



 

  
 

Com fé em Deus 

Eu não vou morrer tão cedo 

Araçá Azul é brinquedo. 

 

Alfômega 

(Gilberto Gil) 

 

O analfansgabetismo 

Somatopsicopneumático 

Que também significa 

Que eu não sei de nada sobre a morte 

Que também significa 

Tanto faz no sul como no norte 

Que também significa 

Deus é quem decide a minha sorte. 

                                                   

No poema “Acrílico”, Haroldo de Campos percebe a presença do 

exímio experimentador lingüístico James Joyce, de quem Caetano 

conhecera trechos de Finnegans Wake  na tradução dos irmãos Campos.     

No inusitado texto de Caetano, invenções como “adolescidade”               

e “grandicidade” demonstram bem um eficaz procedimento de fusão 

vocabular e semântica, mas é no próprio título que  há a maior densidade 

sugestiva: acre, l írico, acrílico. O “Amar(g)o” do remate é também 

perturbador ao ouvido por essa execução falada e não melódica, produção  

de sons sem sentido, linguagem não discursiva, amontoada, etc. ( SIGNUM 

3/1997). 

Tanto em “Acrílico”, de Caetano, como em Objeto Semi-

Identificado ,  de Gil,  poemas falados, os jogos verbais assumem o primeiro 

plano, contra o fundo de montagens livres de som e ruído, de Rogério 

Duprat.  Desenvolve-se, desta forma, um estilo próprio na exploração 

intensiva de um processo que também interessou muito aos poetas 

concretistas: o uso de aliterações e paranomásias. 

Em Alfômega, as palavras analfamegabetismo e somatopsico –

pneumática permitem explorar a plasticidade dos sons, num comportamento 



 

  
 

próximo ao da poesia concreta. Os neologismos não têm significado 

fechado, não nomeiam um sentido, um estado d’alma, ou uma ação em 

especial.  

Da ousadia imprevista de “Acrílico” à singeleza ainda mais 

imprevista de “Irene”,da explosão de “Alegria Alegria” à tristeza de “London 

London”, dizendo não ao não da  maioria, ou simplesmente “sim” (I came 

around to say yes and I say), no exílio do exílio, à margem da margem —        

o diria Décio Pignatari — Caetano continua a nos surpreender com suas 

criações que desbordam do gênero “música”, espécie “popular”, para invadir 

domínios mais amplos, pondo por terra todas as definições entre a arte dita 

erudita e a outra. Mais do que ninguém, ele e Gil personificam, nestes últimos 

tempos, a invenção poética, e a partir do movimento deflagrado por eles, 

colocam a nossa música popular no hall das manifestações da Moderna Poesia 

Brasileira  (Pignatari, 1970). 

A referência ao significado da Música Popular na Poesia 

Contemporânea Brasileira começa com Augusto de Campos, cuja avaliação 

crítica de Caetano e Gil, no final dos anos sessenta, primeiramente chama a 

atenção para linguagem inovadora e para a criatividade única dos dois. 

Campos compara Caetano ao escritor modernista Oswald de Andrade, 

traçando um paralelo entre a apropriação ou “deglutição” por parte de Oswald 

de idéias literárias Européias para propósitos brasileiros e a adaptação por 

parte de Caetano de alguns traços estilísticos de rock às práticas musicais 

nacionais  (Perrone, 1988:21). 

A  caracterização  de  algumas  letras  de  Caetano  e  Gil  como  

não  lineares,  não discursivas, uma poesia de montagem viva e cheia de 

humor, poesia “câmera-na-mão”, “moderníssima”, também decorre da 

comparação com Oswald de Andrade. 

Em  função  dessa  forma  de  trabalhar  a linguagem, das  técnicas 

de montagem e fragmentação dos dois e das atitudes por eles expressadas   

em entrevista a Dirceu Soares, Campos os aproximam da Vanguarda 

Brasileira, especialmente das postulações da Poesia Concreta (Campos, 

1933). Por isso, entendemos que essas canções podem ser vistas como uma 

porta, ou um espaço de leitura da Poesia Contemporânea. 



 

  
 

Em  Música Popular e Moderna Poesia Brasileira  (1999), Afonso 

Romano de Sant’Anna coloca o Tropicalismo, como sendo a última de uma 

série de tendências na Poesia de Vanguarda Contemporânea. Afirma ainda o 

teórico, que o que aparece no disco é apenas oralização do texto, 

experiência semelhante à que os músicos de vanguarda de São Paulo já 

haviam feito com textos concretistas brasileiros. 

É relevante ressaltar que não é nossa intenção nessa pesquisa 

estabelecer juízo de valor entre a MPB, no movimento Tropicalista, e a 

Poesia Concreta, como tão bem afirmou o próprio Caetano Veloso: 

 
 

“O fato  dos poetas concretos terem despertado nosso interesse 
para determinadas coisas, deve ter, sem dúvida nenhuma, 
influenciado nosso trabalho, ajudando a gente a descobrir novas 
maneiras de colocar as formas que a gente tava querendo colocar. 
O trabalho deles nos liberou a imaginação pra determinados jogos 
formais que talvez não tivéssemos ousado. Mas a gente nunca 
perdeu a consciência de  que são campos diferentes”. 
 
 
 

 
Embora essas declarações sejam confirmadas contrapontisticamente 

por Augusto de Campos quando diz que: 

 
 

os processos de composição empregados pelos tropicalistas se 
aproximam dos procedimentos concretos, não por influência direta 
da Poesia Concreta, mas levados pelo impulso do seu próprio 
comportamento criativo da Música Popular  (Santaella, 1986:5). 
 
 
 
 

Nossa intenção neste trabalho, que chega a ser uma inquietação,      

é de tentar sensibilizar alunos e professores de que a Música Popular 

Brasileira pode ser essa fonte de atrativos que nos conduz ao estudo da Poesia 

Moderna. Relacionar letras de canções com essa Poesia nos parece ser útil sob 

vários aspectos: o aluno está acostumado a ler poesia na forma tradicional;    

a Música Popular é algo que ele conhece e de que dispõe; é um saber que ele 

traz do seu mundo e que tem se constituído um campo fértil  para  estudiosos  

do fenômeno literário, e por fim, a modernidade dos textos de Caetano Veloso 



 

  
 

e Gilberto Gil, uma espécie de catequese concretista, tem feito com que 

muitos os aproximem dos poetas de vanguarda: 
 

“drummond perdeu a pedra: é drummundamo 

joão cabral  entrou pra Academia 

custou mais descobriram que Caetano 

era poeta (como eu já dizia)”.  

                                                          Augusto de Campos 

 
 

4.1 A Geléia Geral da Canção: a unidade da 
diversidade 

 

 

O poeta  desfolha  a  bandeira/  e  a  manhã  tropical  se  inicia/  

resplandecente, candente, fagueira/ num calor girassol com alegria/ na 

geléia geral brasileira/ que o Jornal do Brasil  anuncia . . .  .  Assim começa 

Geléia Geral com Gilberto Gil,  talvez a mais importante canção do 

Movimento Tropicalista, que revolucionou a Música Popular Brasileira. 

Torquato Neto, autor da letra, foi um mestre da palavra. Por meio de suas 

letras traduziu de forma sensível,  o clima,  o pensamento e o sentimento de 

sua geração. Seguindo a canção veremos que se estabelece um paralelo 

entre as diferenças e proximidades em tudo que foi surgindo como 

informação nova dentro da MPB, fazendo-a se modernizar sem, contudo, 

perder seus caracteres de brasilidade. 

 

“É bumba-iê-iê-boi. 

Ano que vem, mês que foi 

É bumba-iê-iê-boi. 

É a mesma dança, meu boi.  

Alegria á a prova dos nove 

a tristeza teu porto seguro. 

Minha terra onde o sol é mais limpo 

em Mangueira onde o samba é mais puro. 



 

  
 

Tumbadora na selva selvagem. 

Pindorama país do futuro 

[.. .]  

É bumba-iê-iê-boi . . .  

Plurialva, contente, brejeira 

Miss Linda Brasil diz bom dia 

e outra moça, também, Carolina 

da janela examina a folia. 

Salve o lindo pendão de seus olhos 

e a saúde que o olhar irradia. 

É bumba-iê-iê-boi.. .  

O poeta desfolha a bandeira 

E eu me sinto melhor colorido. 

Pego um jato, viajo, arrebento 

com roteiro do sexto sentido 

voz do morro 

pilão de concreto, 

tropicália 

bananas ao vento”. 

 

O texto se constrói fazendo a colagem de diversas expressões 

comuns dos hinos patrióticos, falando do Pindorama, do “Auriverde pendão  

da esperança que a brisa beija e balança” e dos poetas românticos e 

parnasianos. Citações literárias em forma de paródias, é outro efeito que 

pode aproximar esta canção dos concretistas: Minha terra onde o sol é mais 

limpo/ E mangueira onde o samba é mais puro ,  são referentes da canção do 

exílio de Gonçalves Dias, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá ,  

que também, de forma irônica e humorista foi cantada por Gilberto Gil em 

Marginalia  (1967): minha terra tem pauleira, desencanta e faz chorar .       

A expressão de Oswald de Andrade no manifesto Antropofágico a “Alegria 

é a prova dos nove” é também retomada na Geléia Geral brasileira na qual, 

segundo Décio Pignatari,  alguém tem de exercer as funções de medula e de 

osso  (Pignatari ,  1970). 



 

  
 

A síntese dos contrários está expressa naquele bumba-meu-boi, 

que é misturado com o iê-iê-iê (bumba-iê-iê-boi),  numa montagem 

semelhante a que Gil vai tornar a fazer com o Batmacumbaiêiê .  Enfim, era 

nossa modernidade que estava sendo exposta no painel montado pela 

Tropicália, essa modernidade multitemporal,  isto é, sem esferas separadas e 

autônomas mas onde todas as esferas se consolidavam conjuntamente e 

mescladamente, num processo de hibridação. Na visão de Luchesi (1996),  

o reconhecimento de que a metáfora de um poema pode ser a mesma de um 

verso da canção, reinterpretou em termos primitivos os mitos da cultura 

urbano-industrial  misturando e confundindo seus elementos arcaicos e 

modernos. A mistura dos ritmos e dos instrumentos brasileiros ao rock e às 

guitarras elétricas, fundindo o primitivo, o folclórico e o regional ao 

moderno civilizado, nacional e estrangeiro, numa verdadeira deglutição 

cultural.  

O ponto de encontro de todas as diversidades do Movimento 

Tropicalista consiste exatamente na idéia de que no Ambiente Tropical 

vários elementos contraditórios podem conviver (mau gosto, o humor,        

a anarquia, a política, a televisão), entre outros, e Caetano e Gil souberam 

estabelecer um elo entre as diferenças e proximidades em tudo que fosse 

surgindo como informação nova dentro da MPB (Botafogo, 2003). 

A Geléia  Geral  é uma grande intersemiose dos sons, do ritmo e 

dos significados ideológicos e estéticos. O violão percutivo prepara a 

embolada, o Ê bumba iê iê boi . . . ,  dança dramática brasileira, as relíquias 

do Brasil,  cantadas por Gil,  o batuque da Escola de Samba e a Tropicália  

bananas ao vento, síntese do “Movimento”, tudo está posto aqui, numa cena 

onde se desconstrói a ideologia nacionalista-ufanista. Numa operação      

que age “por dentro”, criticando o discurso retórico ao nível das camadas 

fônica, vocabular, sintática e semântica, a Geléia Geral Brasileira              

é enunciada pelo cantor, na sua condição de poeta-sujeito da enunciação 

(Napolitano, in Arte em Revista  n.º 2, 1979, 43-4). 

Augusto de Campos escreveu uma série de artigos laudatórios 

sobre os jovens baianos chamando a atenção inclusive para a canção 

“Domingo no Parque” de Gilberto Gil,  e “Alegria, alegria” de Caetano 

Veloso como os novos paradigmas de inovação da MPB, a busca de um 



 

  
 

novo procedimento artístico. Esta canção, sem as ousadias do arranjo e sem 

uma inovação harmônica ou melódica significativa, causava impacto pela 

inovação em outros parâmetros: a forma conteúdo da letra, permeada de 

metáforas, aliada ao arranjo com uma massa sonora cheia de ruídos, provocados 

pelos timbres da guitarra elétrica introduzidos no acompanhamento, lançou as 

bases para o mais polêmico movimento musical brasileiro, a Tropicália.  

Da mesma forma que a excelente letra de Gilberto Gil para Domingo 

no Parque, a de Caetano Veloso tem características cinematográficas. Mas, 

como observa Décio Pignatari, enquanto a letra de Gil lembra as montagens 

eisenstenianas, com seus closes e suas “fusões” (“O sorvete é morango –          

é vermelho / Ôi girando e a rosa – é vermelha/ Ôi girando, girando –              

é vermelha/ Oi girando, girando – Olha a faca/ Olha o sangue na mão – ê José/ 

Juliana  no chão – ê José / Outro corpo chão –  ê José/ Outro corpo caído –        

ê José/ Seu amigo João – ê José”), a de Caetano Veloso é uma “letra-câmera-

na-mão”, mais ao modo informal e aberto de um Godard, colhendo a realidade 

casual “por entre fotos e nomes”  (Campos, 1993:153). 

Em Tropicália, há uma presentificação da realidade brasileira —

não a sua cópia — através da colagem criativa de eventos, citações, rótulos 

e insígnias do contexto. É uma operação típica daquilo que Lévi–Strauss 

denomina de bricolage intelectual:  a construção de um conjunto estrutural 

não com uma técnica esteriotipada, mas com uma técnica empírica, sobre 

um inventário de resíduos e fragmentos de acontecimentos. Em suma, 

embora ainda se utilize da linguagem discursiva, Caetano não a usa  

l inearmente, mas numa amostragem de “fotos nomes”, numa justaposição de 

frases-feitas ou numa superposição de estilhaços sonoros, que segundo 

Augusto de Campos, é a linguagem própria da poesia (Campos, 1993:163). 

A linguagem tropicalista, por exemplo, com a introdução de 

instrumentos eletrônicos na MPB, os arranjos desconexos de Rogério 

Duprat e Júlio Medáglia, a retomada de ritmos folclóricos, a batida do 

violão sobreposta aos acordes de guitarras, a justaposição de sons, vozes, 

gritos e ruídos à seqüência musical, a reunião dos mais variados estilos 

musicais em uma única canção, a releitura do rock e de outros ritmos 

internacionais, a regravação de canções clássicas da nossa Música Popular,    

a teatralização da música popular, as colagens, as livres associações entre 



 

  
 

outros recursos, faziam da Música Popular Brasileira um painel exuberante de 

características dessa nova linguagem, que os elementos da modernidade 

fornecia  (Napolitano, 2001). 

Observa-se como o crít ico, Augusto de Campos, vê nestas 

canções o máximo grau de inovação no festival e aplaude a “abertura 

experimental” que manifestam. A Tropicália revirou totalmente a criação 

artística brasileira, definindo um projeto que se baseava na redescoberta 

cultural do País, centrado basicamente no movimento artístico-litarário 

batizado de antropofagia por Oswald de Andrade, a Poesia Concreta de 

Augusto de Campos, a internacionalização da cultura, a dependência 

econômica, a conscientização, o consumo e o retorno às origens da cultura 

brasileira, elaborando uma nova linguagem da nossa canção, reformando        

os critérios de sua apreciação até então determinados pelo enfoque da crítica 

literária, realizando, dessa maneira, a autonomia da música brasileira como 

produto artístico e estético (Lisboa Júnior, 2000). 

Citando, ainda, um artigo de 1966, de sua própria autoria, Campos 

anunciava as transformações na Música Popular em direção à incorporação da 

informação moderna e de elementos “universais”. Ele afirma que a letra de 

Alegria, Alegria traz o imprevisto da realidade urbana, múltipla e fragmentada. 

Uma “letra-câmera-na-mão”, graças à sua linguagem extremamente marcada 

pela visualidade, capaz de captar a realidade à sua volta, e se envolve 

diretamente no dia-a-dia da comunicação moderna, urbana, do Brasil e do 

mundo. 

A Geléia Geral da Canção mostrou que temos uma tradição como a 

MPB e podemos fazer algo novo a partir dela; mas para isso, não só temos que 

senti-la, é preciso conhecê-la para entender como neste contexto Literatura e 

Canção convergiam para a intenção de Modernidade. Não foi sem razão que nos 

anos 60 e 70, a letra da canção foi supervalorizada na academia e na crítica 

literária, como uma tendência que ultrapassava os limites do campo musical e 

estava presente em outras manifestações artísticas da época.  

Percebe-se como tudo isso confere a nossa Literatura e como esse 

tipo de análise pode ser interessante e enriquecedor, no ambiente de sala de 

aula.  



 

  
 

Parafraseando Walter Benjamim, diríamos: “um artista que não 

ensina nada a outros artistas, nada ensina a ninguém”. 

            

4.2 Batmakumba: uma leitura da Poesia 
Concreta 

  
 

Falar de poesia não é coisa tão comum entre os jovens, além do 

mais em se tratando de Poesia Concreta, uma produção tão diferente das 

outras formas de poesia que veicula no mundo escolar. É de Augusto de 

Campos a afirmação de que a poesia concreta foi o mais radical dos 

movimentos brasileiros. Tornou difícil escrever poesias e pôs em circulação 

um repertório sem precedentes de linguagens poéticas não visitadas entre nós  

(Campos, 1993). 

Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari chegam a afirmar 

que o Tropicalismo estabeleceu uma interlocução marcante com a Poesia 

Concreta, por terem sido as canções desse momento, a estrutura literária que 

empregava versos mais livres e soltos, os quais se baseavam numa tentativa de 

linguagem malcriada em relação à sociedade de consumo, as políticas 

brasileiras do golpe militar de 1964 e aos problemas de sua geração. 

Segundo Haroldo de Campos, o Movimento Tropicalista foi a 

primeira dessas leituras a que o Concretismo se propunha, abrindo-se um 

leque de divergência, experimentalismo e invenção, em que o poema-coisa 

perde a contundência  da fase  ortodoxa, para revelar uma interioridade 

poética. Era como se essa estrutura tivesse alma e essa alma quisesse falar 

não-verbalmente, através das palavras (Campos, 1982). 

Caetano e Gil,  entre outros, procuraram articular uma nova 

linguagem da canção a partir da tradição da MPB e dos elementos de 

Modernidade. Procedimentos que permitem que os poemas sejam lidos e 

vistos engendrados na poesia concreta aparecem em várias canções desses 

baianos a exemplo das que se seguem. 

Partamos então para a questão em foco, a observação e leitura da 

canção Batmakumba de Gilberto Gil (1968), como sendo um exemplo de que 



 

  
 

a Música Popular é a linguagem predominante na elaboração do imaginário 

espontâneo e criativo do artista brasileiro. Nela o batuque faz-se também 

canção e é preciso ser lido com sensitiva imaginação. Batmakumba é um dos 

textos da MPB que realiza uma noção concreta da poesia de vanguarda.          
      
     

batmakumbayéyé  batmakumbaoba    

batmakumbayéyé  batmakumbao 

batmakumbayéyé  batmakumba  

batmakumbayéyé  batmakum 

batmakumbayéyé batman 

batmakumbayéyé bat 

batmakumbaéyéé ba 

batmakumbayéyé 

batmakumbayé 

batmakumba 

batmakum 

batman 

bat 

ba 

bat 

batman 

batmakum 

batmakumba 

batmakumbayé 

batmakumbayéyé 

batmakumbayéyé  ba 

batmakumbayéyé  bat  

batmakumbayéyé  batman  

batmakumbayéyé  batmakum 

batmakumbayéyé  batmakumba 

batmakumbayéyé  batmakumbao 

batmakumbayéyé  batamakumbaoba 

 



 

  
 

A canção aparentemente despida da linguagem da poesia 

tradicional,  e possível de ser cantada por um bando não musical,  algo 

tribal,  e que por isso mesmo está ligada a um signo da nossa cultura 

popular como a macumba, essa palavra nacional para significar todas as 

religiões africanas, não cristãs, inclusive um termo usado por Oswaldo de 

Andrade, é o que afirma o próprio autor da canção. Segundo Gil,  

Batmakumba é de inspiração Oswaldiana: 
 
 
 
 
Oswaldo de Andrade es tava muito  presente  na  época,  nós 
estávamos descobr indo a  sua poesia   e  nos encantando  com o 
poder  de premonição que ela  tem.  A idéia  de reunir  o  ant igo e  o 
moderno,  pr imit ivo e  tecnológico,  era  preconizada em sua 
f i losof ia  (Rennó,  1996:96) .   
 
 
 
 
 

Naquele tempo, afirma ainda, nós vivíamos cercados de 

elementos de interesses múltiplos, ligados nas novidades sonoras e 

literárias trazidas pelos poetas concretos e pelos músicos de vanguarda de 

São Paulo  

Ao procedermos à leitura da canção podemos observar a ligação 

das palavras na construção visual do “K” como uma marca tanto no sentido 

impressivo como no sentido expressivo da criação. Batmakumba não é só 

uma canção, é uma música multimídia, poema gráfico, feito também para 

ser visto. 

O “K” na microestrutura do poema, em lugar do “C” (em 

decorrência do que também o “Y” passa a substituir o anteriormente grafado 

“i”, para melhor expressão tipográfica da alusão ao gênero da música 

estrangeira em moda na época). O “K” passava a idéia de consumo de coisa 

moderna, internacional, Pop. Passava também a idéia de um corpo estranho; 

não sendo uma letra natural do alfabeto português brasileiro, causava         

a estranheza que era também a estranheza do Batman (Gil,  apud Rennó,    

op. cit . :98). 

A canção “Batmakumba”, realiza propositadamente uma noção 

concreta. Gerard Bèhague (1980), lembra os processos combinatórios da 



 

  
 

música, e assinala que a linha melódica repetida se expande ou se contrai 

conforme a configuração visual do texto. Os vocábulos assumem uma 

potencialização de vários sentidos: aí está o sentido de macumba, Batma, 

bat (morcego), bate (bater),  iê,  iê,  iê  europeu mais o tupiniquim em ritmo 

de macumba. Tudo muito bem visualizado. 

O fonema  /K/  visível  na  transcrição  em quatro verticais, 

visualizando também o morcego com suas asas, incorporando ao texto e ao 

som as imagens de Batman e Robin que voltaram através da exportação dos 

enlatados da TV americana a partir de 1966: aí a crítica ideológica a partir de 

uma relação de intertextualidade e que se dilata para uma intertextualidade 

sonora. Tudo isso entra numa sobreposição de signos verbais, acústicos e 

(implicitamente) visuais, que escapa da semântica e sintaxe linear, valoriza a 

palavra nas suas dimensões espacial (distribuição e fragmentação na 

página), tipográficas e fonética, numa verdadeira construção de sentidos 

como na poesia concreta bem realizada.              

A palavra-chave aglutina dois outros vocábulos — Batman e 

macumba demarcados pelo ié ié  e pelo oba ,  interjeições da música popular 

norte-americana e do jargão nacional. Estabelece-se, assim, curioso elo 

entre as culturas. Afora o aspecto visual da composição formada de dois 

blocos de palavras simetricamente dispostos (dois triângulos), é importante 

ressaltar o altíssimo grau de sofisticação e estilização do texto — composto 

a partir  de supressão e acréscimo semânticos, numa múltipla possibilidade 

combinatória para a criação de palavras.  

Observemos, pois, que a canção Batmakumba, nos remete a um 

tempo em que por toda parte se procuravam saídas. O Tropicalismo, numa 

atitude de mostrar o desejo de explorar limites, como acentua Favarreto 

(1979), se assemelha a uma explosão colorida, uma explosão nas letras e 

arranjos das canções mais populares da MPB, desnorteando público e crítica 

e, acima de tudo, expondo uma nova sensibilidade musical, fortemente 

marcada pela vida urbana, pela visibilidade e pela modernização. 

A poesia procurava valer-se dos materiais gráficos e visuais  

oferecidos pela época e criar uma poesia urbana, capaz de captar e 

transmitir a realidade das grandes cidades. Explora novas formas e 

linguagens poéticas, desentranhadas das propostas modernistas, de acordo 



 

  
 

com o princípio do direito permanente à pesquisa estética. A canção passa a 

valorizar a oralidade, aproveitando o elemento visual, explora a função 

fática quando tenta o contato com o outro, através do ritmo da forma 

musical de inspiração negra, como um samba de roda, um ritmo de afoxé, 

uma toada ao sabor dos batuques tribais, um blues plagente, um regae, etc; 

uma forma de buscar inspirações nos ancestrais africanos. E assim, fala a 

linguagem do homem de hoje, l ivre da elaborada linguagem e da alienação 

metafórica que transformaram a leitura da poesia em nosso tempo —

caracterizado pelo horizonte da técnica e pela ênfase na comunicação não- 

verbal.   

Para Haroldo de Campos, uma das características da Literatura 

Contemporânea, inclusive daquela marcadamente metalingüística, “é o seu 

caráter dialógico, no sentido em que dentro da linguagem se faz paródia de 

uma série de outros discursos”  (Campos, 1981:143). 

É relevante atentar para a canção Batmakumba e observar nela a 

busca de uma nova forma de organização do texto, através da recusa ao 

verso tradicional,  da palavra liberta da distribuição linear  (a desintegração 

do verso e das estrofes),  a aproximação do mediatismo da comunicação 

visual.  O poema se transforma em objeto visual valendo-se do espaço 

gráfico como agente estrutural,  criando novas relações semânticas para a 

abordagem do produto estético. A visualização do código em detrimento da 

mensagem, o poema deverá ser simultaneamente lido e visto. 

Diante de um texto como este, há de se considerar que esses 

textos vão deixando de lado as “qualidades” ou características ditas 

literárias, como efeitos métricos, rimas e aliterações que fariam a delícia 

de Bilac ontem, para subverterem a ordem e fazerem a delícia dos 

vanguardistas, podendo, inclusive, serem lido em várias posições.            

As palavras se fundem, se misturam e se recriam, e nesses fragmentos 

possibilitam múltiplas leituras. São as direções que a linguagem assume 

tanto na literatura quanto na música. 

No plano fonético, vê-se o aproveitamento das diversas 

potencialidades sonoras da palavra (aliterações e assonâncias);  no plano 

morfo-lexical desenvolve-se a desestruturação das palavras em seus 

morfemas. Separação de prefixos e repetição de certos morfemas, 



 

  
 

valorização da palavra solta, som, forma visual,  carga semântica que se 

fragmentam e se recompõem na página. Exemplo dessa proposta pode ser 

encontrado no poema “Terra” de Décio Pignatari:  

 

ra terra ter 

rat erra ter 

rate rra ter  

rater ra ter 

raterr a ter  

raterra terr 

araterra ter 

raraterra te 

rraraterra t  

erraraterra 

terraraterra 

 

Observando o poema com bastante nitidez, percebe-se a 

metacomunicação: coincidência e simultaneidade da comunicação verbal e 

não verbal,  elementos reelaborados em novas formas ou meios de 

comunicação.  

Augusto de Campos faz questão de mostrar que Gil e Caetano já 

vinham caminhando para uma linguagem não discursiva antes mesmo de 

estarem informados sobre a poesia concreta que só vieram a conhecer 

depois de terem feito Alegria, Alegria e Domingo no Parque ,  marcos 

iniciais de sua evolução. Clara ,  de Caetano Veloso, é também anterior a 

qualquer contato do compositor-poeta com os concretos. E como diz o 

próprio Caetano, Clara nasce nessa época de inquietação, tentando retomar 

o impulso da linha evolutiva da MPB. Apesar de aliterativa e muito 

onomatopaica, ela tem o amor pelo árido de “Psicologia da Composição”.  

A preocupação com a sonoridade nova se repete na letra. É um caso de 

superposição. “Clara”, é não-linear, mas também Tropicália, diz Caetano 

em entrevista com Augusto de Campos, para o Jornal Archote 1960 ,  são 

duas maneiras de ataques diferentes do mesmo problema. Neste texto ele 



 

  
 

chega intuitivamente, em certos momentos, à sintaxe espacial, sem 

conectivos, da Poesia Concreta; 

 

“quando a manhã madrugava 

calma 

alta 

clara 

clara morria de amor. 

[. . .]  

a moça chamada clara 

água 

alma 

lava 

alva  cambraia no sol 

[. . .]  

se ainda lembra o meu nome 

longe 

longe 

longe 

onde estiver 

numa onda 

num bar 

numa onda que quer 

me levar 

para um mar de água 

clara 

[.. .]  

e a moça chamada clara 

clara 

clara 

clara 

clara 

alma tranqüila de dor”. 

 



 

  
 

Clara  — do ponto de vista melódico, talvez seja a coisa mais 

ousada que se fez entre nós, desde Desafinado, diz Caetano Veloso. Clara  

se inicia com modulações incomuns na música popular brasileira. 

Modulações sem um centro tonal definido, onde os sons de cada palavra, 

cada sílaba parecem propor uma harmonia diferente. O texto, que é também 

dos mais avançados, participa dessa atomização sintática, chegando ao 

recurso “concreto” da espacialização (no caso, sonora) de vocábulos 

(calma, alta,  clara, água, alma, lava, alva), numa constelação de vogais 

abertas, em “a”, reforçada por coincidências fônicas (“alva” e “ lava” são 

formas anagramáticas, “calma” e “alma”, rimas aditivas, “almas”, “alta”   

e “alva”, parônimos com permutação de uma só consoante),  (Campos, 

1993:165). 

De qualquer modo, diz Augusto de Campos (1993), parece-nos 

que, vindo de um contexto provinciano para um contexto superurbano,       

de uma poética linear, discursiva, para uma poética nova, moderna, mais 

capaz de conviver com o “mosaico informativo” das grandes cidades, como 

Rio e São Paulo, onde os  baianos  teriam que esbarrar, cedo ou tarde, com 

as pegadas do “abominável homem das neves”, a poesia concreta. É preciso 

não esquecer, porém, quando se queria buscar possíveis afinidades entre a 

poesia concreta e a poesia da Tropicália, que as áreas de ação em que 

ambas têm atuado são diferentes. A Poesia Concreta procurou infiltrar-se 

no mundo da comunicação de massa através de processos de grande ênfase 

visual, l igado às técnicas de publicidade, das manchetes de jornal às 

histórias em quadrinhos. Mas a poesia de consumo, no contexto da canção 

popular,  foi uma experiência que ficou fora de suas cogitações. Por isso 

mesmo os métodos e estratégias estéticas de que se servem uma e outra não 

são precisamente os mesmos (op cit . :289). 

Ainda assim, há estreitos pontos de contato, em particular no 

processo de montagem e justaposição direta e explosiva de sonoridades 

vocabulares. A composição Tropicália  de Caetano ilustra bem o emprego  

desse  método,  desde  a  colagem  de frases-feitas  e citações até às rimas, 

que funcionam isoladamente como células sonoras, expandidas pela 

repetição da sílaba final  (“viva a mata-ta-ta/ viva a mualata-ta-ta”). 



 

  
 

Após a aventura coletiva e na fase “pós-tropicalista”, Caetano 

continua a se interessar na potencialidade estética do jogo verbal baseado 

em efeitos fônico-semânticos e combinatórios, como se pode observar nas 

canções “De palavra em palavra” e “Júlia /  Moreno”: 

 

De palavra em palavra 
(Caetano Veloso) 
 
Som  
Mar 
Amarelanil 
Maré 
Anilina 
Amaranilanilinalinarama 
Som 
Mar 
Silêncio 
Não 
Som 
 

De palavra em palavra ,  revela a influência direta dos poetas de 

vanguarda. Aí as palavras são as mesmas palavras cubistas, portadoras de 

diversos sentidos, agora mais reforçados pela utilização do espaço em branco, 

diz Sant’Anna. O músico passa a utilizar a página da escrita com a mesma 

perícia que na partitura tentando realizar o sonho de Mallarmé que os 

concretistas um tanto, cansadamente, reeditam. O texto pode ser submetido a 

uma leitura  sonora especial, semântica, etc. (Sant’Anna,1986). 

De qualquer forma, há com efeito, certa semelhança entre o 

poema-para-peformance, “De palavra em palavra” é um texto dos anos 50 

de Augusto de Campos. Se bem que os efeitos sonoro-semântico, cromático      

e acumulativo criados a partir do nome de uma praia baiana, “Amaralina”, 

no texto De Palavra em Palavra  de Caetano, podem diferenciá-los.  A idéia 

de cor é reforçada com a palavra “anilina”. A noção de orla marítima é 

ampliada em “maré”. Todavia os dois se assemelham na tensão de som e 

silêncio, na distribuição de enunciações em pares e no arranjo visual.          

A gravação termina com “não/som” pronunciadas de forma rápida suave. 

Esses procedimentos alcançam a fusão verbo-voco-visual propostos pelos 



 

  
 

poetas concretos como se pode observar nesse poema de Augusto de 

Campos (Perrone, 1988:109): 
  

Com             can 

Som              tem 
 
Com              tem            tam 
             tem               são              bem 

                     tom             sem 

                     bem             som 
           

 

Efeito semelhante, mas de forma mais organizada, vai ser procurado 

na composição Júlia/Moreno. O texto não comporta muita interpretação 

subjetiva, se bem que os mais afoitos, conforme Sant'Anna, possam ver na 

opção dos nomes Júlia/Moreno a indecisão do poeta sobre qual dos nomes 

daria a seu filho. Mas o texto não faz questão de explicar-se nesse sentido.  
 

Júlia/Moreno                                     

(Caetano Veloso) 
 

Uma Júlia                                                                                    

Uma talvez Júlia                                                                           

Uma talvez Júlia não                                                                             

Uma talvez Júlia não tem                                                                   

Uma talvez Júlia não tem nada                                                             

Uma talvez Júlia não tem nada a ver                                                    

Uma talvez Júlia não tem nada a ver com isso                      

Uma Júlia                                                                                             

Um quiçá moreno                                                                                  

Um quiçá moreno nem                                                                                      

Um quiçá moreno nem vai                                                                    

Um quiçá moreno nem vai querer                                                        

Um quiçá moreno nem vai querer saber 

Um quiçá moreno nem vai querer saber qual era  

Um moreno. 

 



 

  
 

O texto se apresenta sob a forma visual de triângulos, e a melodia 

diminui ou se expande sobre uma base harmônica repetitiva, conforme        

a disposição gráfica do texto. Contrária a “Batmakumba”, “Júlia/Moreno”, 

dá a ilusão de discursividade. Em cada parte da canção a letra parece 

mover-se de encontro a uma explicação. Cada linha fornece mais 

informações em sua sucessão de palavras. A letra é discursiva no sentido de 

que ela forma uma unidade sintática correta mas, ao mesmo tempo não-

discursiva porque não atinge a transparência de um conteúdo semântico 

contextualizado. E assim, vai se montando meio nebulosamente como uma 

parede de palavras: uma espécie de construção, que nos remete a uma 

construção poética de Ferreira Gular nos anos 50. 

     

mar azul 

mar azul  marco azul 

mar azul  marco azul  barco azul 

mar azul  marco azul  barco azul  arco azul 

mar azul  marco azul  barco azul  arco azul  arco azul  ar azul 

 

É também, nesse sentido, que Walter Franco, paulista, de 

formação universitária, 1973, como um trovador extraviado da Geléia Geral 

da Tropicália, cria miniatura, paisagens sonoras independentes entre si,  

dando campo a um trabalho extremamente rico na combinação de música e 

poesia. 

A poesia de Walter Franco evoluiu em duas direções: uma 

decorrente da influência da filosofia oriental e outra, que aborda  

agressividade urbana. Da primeira herdou a utilização da forma mântrica-

circular da frase sobre si  mesma, ou ainda que se revela por etapas, palavra 

por palavra. Como em Mamãe D’Água :  o verso “Yara eu” vai sendo 

acrescido de palavra até formar a frase “Yara eu te amo muito mais agora   

é  tarde eu vou dormir”; ou no famoso haicai Caleidoscópico de 

Eternamente .  

 

 

 



 

  
 

Eternamente 

E  ter  na  mente 

Éter  na  mente 

Eterna  mente 

Eternamente 

 

Em “Eternamente”, a correspondência entre a interpretação          

e o registro gráfico do texto é um tanto complicada. O autor explora 

divisões morfo-sintáticas do título: “é ter na mente/ternamente/eternamente” 

— (CD 74). As pausas melódicas na interpretação acentuam estas divisões 

nesta parte principal da tão repetida composição. A variação fonêmica lúdica 

ocorre sob a fragmentação da palavra “eternamente”. 

O rock “Mamãe D’água” compartilha alguns dos interesses 

técnicos e atitudes de poesia de vanguarda, especialmente os efeitos 

gráficos e acústicos.             

 

Mamãe D’água 

(Walter Franco) 

 

Iara eu 

Iara eu te amo 

Iara eu te amo muito 

Iara eu te amo muito mais 

Iara eu te amo muito mais agora 

Iara eu te amo muito mais agora é tarde 

Iara eu te amo muito mais agora é tarde eu vou 

Iara eu te amo muito mais agora é tarde eu vou dormir 

Iara eu te amo muito mais agora é tarde eu vou 

Iara eu te amo muito mais agora é tarde 

Iara eu te amo muito mais agora 

Iara eu te amo muito mais 

Iara eu te amo muito 

Iara eu te amo 

Iara eu. 



 

  
 

Como se pode vê, novos significados vão surgindo a cada 

desmembramento da palavra. É um procedimento em sintonia com a Poesia 

Moderna, em especial,  pelos minimalistas americanos e a Poesia Concreta 

dos irmãos Campos. 

Durante a interpretação desta letra simétrica, é criada uma tensão 

com sucessivos acréscimos no endereçamento vocal.  A mudança do valor 

comparativo de “mais” para a função adversativa de “mas” revela a atitude 

do texto. Esta paranomásia remete o ouvinte ao encarte do disco para 

verificar o feito, e ao vê-lo verifica-se que o estilo gráfico do texto é 

paralelo a sua interpretação linear. 

Outro texto que merece atenção, é a canção “Asa” do LP Jóia de 

Caetano Veloso (1975): 
 

Asa 
 

pássaro  um 

pássaro   pairando um 

pássaro  momento um 

pássaro  ar 

pássaro  ímpar 

parou  pousa 

parou  repousa 

pássaro   som  

pássaro  parado um 

pássaro  silêncio um 

pássaro  ir ( ir ) 

pássaro  ritmo ( ritmo) 

pássaro  voou 

pássaro  avoou 

pássaro  par 

passar  par. 

 

A canção se constrói sobre a reiteração da palavra “pássaro”, 

apoiada por uma pulsação rítmica inalterada. Desta forma é associável a 



 

  
 

idéia de poemas concretos que se regem por uma só unidade vocabular, 

permitindo múltiplos sentidos. Esse jogo semântico dá ao poema a 

possibilidade de várias leituras, de forma que ao ser lido e ao ser cantado 

já não seja a mesma coisa. O ritmo com que é conduzida a canção não é só 

intuidor de sentidos mas também  produz significados. É preciso atentar 

para a escuta do poema, para se perceber com maior nitidez que esse 

amontoado de palavras aparentemente sem nexo, denota através das 

pulsações rítmicas, o movimento do vôo do pássaro que  ora se eleva, ora 

paira (voa lentamente), ou sobrevoa: é um passar, um momento, um passar 

que ao voltar já não é o mesmo. Passou, parou , repousa .  Assim passa o 

som como um pássaro que passa ora, lento, parado, silencioso. É o passar, 

o ir,  é o movimento reiterado na canção Acrílico ,  aliterativo e assonântico, 

“tudo indo lido e lindo e vindo do vivido”, como diz Gilberto Gil, esse ir até 

onde essa estrada do tempo vai dar. 

Por outro lado o jogo fonético-semântico de “Asa” é característico 

da estrutura não discursiva e pode ser comparado ao despojamento  e ao jogo 

verbal deste poema de Augusto de Campos (1975):    

                

de sol a sol 

soldado 

de sal a sal  

salgado 

de sova a sova 

sovado 

de som a som  

sonado 

sangrando 

de sangue a sangue. 

 

É partindo desses olhares que chegamos a observar um alto grau 

de parecência entre essas canções e os poemas concretos: l iberdade na 

escolha da palavra, uma linguagem sintética, fragmentada, marcada pelo  

dinamismo da vida moderna e pela sobreposição de imagens, procurando 

ser ágil e captar simultaneamente diferentes planos da realidade, como se 



 

  
 

houvesse uma “colagem” de vários recortes dela. Tudo isso nos propicia 

atentar para a Música Popular Brasileira como um rico objeto de análise 

literária e que justifica o cantar de Caetano Veloso, na canção “Sampa”: 

 

“...é que quando eu cheguei aqui eu nada entendi 

da dura poesia concreta de tuas esquinas 

da deselegância discreta de tuas meninas 

e foste um difícil  começo  

afasto o que eu não conheço 

e quem vem de outro sonho feliz de cidade 

aprende depressa a chamar-te de realidade 

[.. .]  

eu vejo surgir teus poetas  de campos e espaço 

[.. .]  

porque és o avesso do avesso do avesso do avesso”.   

 

Desse modo como diria Décio Pignatari incorpora o sempre dizer 

da poesia a um como dizer de uma época. Vejamos, ainda, como essas 

outras estrofes de Caetano e Gil podem ser compartilhada com os poemas  

concretos de Paulo Leminski,  Décio Pignatari e Augusto de Campos: 

             

Maracujá  

(Gilberto Gil) 

                                                                                                                            

Mara                                                                           

Maracu                                                                       

Maracujá                                                                    

maracujá agora                                                          

maracujá a qualquer hora                                          

maracujá em qualquer lugar. 

 

 

 

 



 

  
 

 

Dada 

(letra de Gilberto Gil) 

(música de Caetano Veloso)       

    

A                    DEUS 

DEUS             A   

A                    AFRO                                                                                           

DI                   TE  

DE                   TI 

TI                    VE 

VI                     DA 

DA                   DA      

A                      DEUS 

                               

Coca Cola 

(Décio Pignatari)    

                                   

BEBA             COCA           COLA 

BABE                                    COLA 

BEBA             COCA 

BABE              COLA            CACO    

CACO 

COCA                                    CLOACA  

 

 

É relevante observar como os baianos usaram uma metalinguagem, 

uma linguagem voltada sobre si mesma para prestar esclarecimentos de 

ordem semântica; vale dizer, uma linguagem critica, através da qual estão 

passando em revista tudo o que se produziu musicalmente no Brasil e no 

mundo, para criarem conscientemente o novo, em primeira mão. Por isso, 

como afirma Augusto de Campos, suas canções são como uma antiantologia 

de imprevistos,  onde tudo pode acontecer e o ouvinte vai,  de choque em 

choque, redescobrindo tudo e reaprendendo a “ouvir com ouvidos livres”  



 

  
 

tal  como Oswald de Andrade proclamava em seus manifestos: “vê com 

olhos livres”. É essa abertura sem reserva para o novo que é representável 

também por um fato inédito em nossa música popular: a colaboração com 

os poetas de vanguarda  (Campos, 1987:161). 

Décio Pignatari,  pelo que poderíamos chamar inquietação 

semiótica, preocupa-se antes com novos códigos do que com a poesia 

propriamente dita.  Sua experiência de poeta concreto permitiu-lhe realizar 

algumas propagandas de efeito singular,  como é o caso de “coca-cola”, 

poema participante do slogan “Beba Coca-cola”, que mediante permutações 

intencionais,  uma anti-propaganda, denuncia o domínio de uma fórmula 

sobre as massas. O sucesso deste poema está em trazer a linguagem típica 

de anúncios para um contexto poético. Desse modo, a linguagem 

esteriotipada da propaganda torna-se alvo de crítica e o efeito final é 

irônico e humorístico. 

Fato semelhante se observa em “Dada” de Gil e Caetano quando 

enfatizando a deusa do amor “Afrodite”, permite que se perceba  que o 

poema possui uma tal presença física e que falar de sua mensagem é 

descrever-lhe a estrutura; nela o homem se integra, se entrega e se 

desintegra, cai no vazio da solidão “adeus”. E assim o texto permite uma 

faixa mais ampla de leitores, através do visual do poema. 

Observemos ainda, as canções “Tudo Tudo Tudo” e “Lua Lua 

Lua” de Caetano Veloso ao lado dos poemas de Paulo Leminski e de 

Augusto de Campos como se segue:  
 

Tudo Tudo Tudo                                     

(Caetano Veloso)                                                

(Alegria Alegria,1977:161) 

 

mmmmmmmmmm                                      

mmmmmmmmmm                                    

mmmmmmmmmm                                   

Tudo comer                                                

Tudo dormir                                               

Tudo no fundo do mar                      



 

  
 

 Lua  Lua  Lua 

(Caetano Veloso)       
  

lua lua lua lua 

pó um morcego 

meu canta contigo compactua   

e o mesmo o vento 

cantasse compacto no tempo 

estanca 

branca branca branca branca 

a minha a nossa voz atua sendo silêncio 

meu canto não tem nada a ver com a lua. 

 

Rua 

(Paulo Leminski) 
 

            escura a rua                                                    

            escuro                                                                                

            meu duro desejo                                                                        

            duro                                                                                                   

            feito dura                                                                         

            essa duna                                                                 

                                     donde                                       

            o poema                                                     

                                      uma                                          

                                          esp                                              

                                          uma                                                    

            doendo 

            ex 

               pl 

                   ode 

 
 

 

 

 



 

  
 

Uma Vez 

(Augusto de Campos) 
 

                                               uma vez 

                                                        uma fala 

                                                                uma foz 

                                              uma vez            uma bala 

                                     uma  fala           uma  voz 

                             uma foz             uma vala   

                      uma bala           uma vez 

                              uma voz 

                                     uma vala 

                                            uma vez 

 
 

Ao ouvir a canção, percebe-se que o impacto de “Tudo Tudo 

Tudo” também depende de fixidez rítmica, aqui palmas: uma espécie de 

cantiga de ninar  em que o sussurro melódico vai surgindo de alguns 

embriões de sílabas, representados na escrita pelo fonema “m” o qual vai 

ganhando forma pela intensa repetição. Caetano afirma em seu livro 

Alegria Alegria (1977:161),  que essa canção vai contando o que de fato 

passou para ninar Moreno. 

Comparando esses textos aos de Caetano e Gil,  já citados, como o 

próprio Augusto de Campos afirma, parece haver uma “tropicaliança” 

desses baianos com os concretos, e se hoje existe, não é fruto de nenhum 

contrato ou convenção mas simplesmente de uma natural comunidade            

de interesses, pois eles estão praticando  no largo campo do consumo uma 

luta análoga à que travaram os concretos, na faixa mais restrita dos 

produtores, em prol de uma arte brasileira de invenção (Campos,1993:290).               

E assim, as unidades do “mar” e do “Tudo” contrastam com os infinitivos 

pra criar uma justaposição abstrata e estranha de vida e morte, parecida 

com a do poema “Nascemorre” de Haroldo de Campos: 

 

 



 

  
 

                            se 

                             nasce 

                             morre nasce 

                             morre nasce morre 

                                              renasce remorre renasce 

                                                            remorre renasce 

                                            re                                   re                                    

                                 desnasce 

               desmorre    desnasce 

desmorre desnasce    desmorre              

                                                nascemorrenasce 

                                                 morrenasce 

                                                 morre 

                                                  se 

 

A disposição gráfica rigorosa fornece um objeto elegante.            

A partir disso, existe a sugestão semântica do ciclo vital nascer/morrer.  

Observa-se que o poema inicia e termina pela conjunção condicional SE, 

enfim, na palavra naScE. 

Quem conhecer “branco” do mesmo poeta, não  deixará de sentir 

alguma ressonância daquele poema em “Lua Lua Lua” de Caetano Veloso: 

 

branco  branco   branco   branco 

vermelho 

estanco              vermelho 

                           espelho 

                                              vermelho 

                                               estanco      branco 

 

No texto, “Lua Lua Lua”, nitidamente enunciado na gravação, 

cria-se um neologismo combinatório (compactuar-pactuar) para efeitos de 

rima, de parentesco com o pronome possessivo (minha, nossa) e de 

condensação semântica geral. Há multiplicidade de associações entre os 

elementos desses textos, como é freqüente na melhor Poesia Concreta.       



 

  
 

A dialética semântico-visual operada na poesia concreta escrita é aqui 

realizada, sobretudo, de forma semântico-auditiva. 

Diante do exposto percebe-se que tanto nesses poemas como nas 

canções as palavras são vistas em si mesmas como um campo de 

possibilidades, situado  de frente para as coisas, um campo relacional de 

funções (gráfico-fonéticas),  fatores de proximidades e semelhanças e o uso 

do espaço como elemento de composição ,  numa  dialética de olho e fôlego, 

que é uma totalidade sensível,  “verbivocovisual” como afirmam os 

concretistas.  

A partir das leituras dessas canções podemos observar que a 

Poesia Concreta acaba por vir à tona, ao encontro daquilo que caracterizava 

a modernidade emergente, isto é, a natureza intersemiótica dessa criação 

em que cada verso é uma imagem. Não é preciso suspender a respiração 

para dizê-los: a pontuação é também desnecessária, as vírgulas e os pontos 

sobram e o poema é um fluxo e refluxo rítmico de palavras ,  como afirma 

Paz (1982). 

Basta, tão somente, saber ler (ouvir-ver) estrutural (saber 

sensível) para que os processos de intersemiose fiquem epidermicamente à 

mostra ao leitor de um poema em linguagem concreta, diz Santaella (1996). 

Parece-nos confortável afirmar que a partir dos traços comuns 

entre essas canções e a poesia concreta dá-se o entrelaçamento de 

linguagens visuais e musicais. No dizer de Augusto de Campos, a Música 

Popular Brasileira foi tão revolucionária quanto a poesia concreta. Uma 

verdadeira evolução de formas. Uma evolução que seria a deglutição,  

voluntária e seletiva da massa de informações disponíveis no mundo 

contemporâneo. O artista é o sintetizador de novas propostas orgânicas: 

tensões de palavras-coisas num espaço-tempo, no qual o ritmo também 

denuncie algo como forma do poema no manejo da voz, imbricado pelo 

ritmo e variações sonoras intuidoras de sentidos e induzindo a significados 

diversos. A significação reside exatamente nesse espaço intersemiótico, 

que nos permite depreender que às vezes a palavra só não dá conta, como 

tão bem interpreta Augusto de Campos. 

 



 

  
 

Os que querem a música par t icipante em formas conservadoras,  
fo lclór icas ,  dever iam lembrar-se  do que disse  o maior  dos poetas  
de nosso tempo,  Waldemir  Maia Kowisk:  não pode haver  ar te  
revolucionár ia  sem formas revolucionár ias  (Cyntrão 2002:443).  
 
 
 
 

Assim a canção, aparentemente sem nexo, quebrando ritmos e 

invertendo regras gramático-sociais,  surge como um território aberto, onde 

a sintaxe de um mundo revolucionário vai se manifestar,  observando sem 

nenhum acordo a poesia popular e os recursos eruditos, propondo assim um 

estética sem domínio de escola ou “ ismo”  (Galvão, 1997). 

Procuramos, desta forma, reforçar essas canções como expressões 

artísticas que estão profundamente relacionadas com as questões colocadas 

pela modernidade complexa e híbrida.              

Tanto a Poesia Concreta como as canções da MPB, no movimento 

Tropicalista, no qual estão inseridos Caetano Veloso e Gilberto Gil,          

de modos diversos e em áreas distintas da criação, este com a força  

explosiva  e corrosiva do humor, operando desde dentro da parafernália   

dos meios de  reprodução-difusão  em massa, aquela com a força implosiva 

do rigor implacável,  perseguida, sem desvios, na solidão de um estúdio 

acabaram por produzir contra-ideologias estéticas ou estratégias culturais 

profundamente semelhantes. Pela Poesia Concreta de modo mais implícito e 

implosivo, pela produção das canções de modo mais explícito, por isso 

mesmo mais rapidamente legível aos críticos  (Santaella, 1986). 

Em suma, Caetano e Gil navegaram por todas as dimensões 

vivenciais em que a música popular no país ofereceu-se vasta a essa mesa 

antropofágica: “em busca das sensoriais fusões nos ritmos ou em achados 

inventivos nas pulsações dos ideais”, como afirmou Bené Fontélles 

(1999:31). A verdade é que eles reabilitaram um gênero meio morto:          

a poesia cantada.  

Os dois compositores-poetas  têm uma sensibilidade aguda para   

a altura (parâmetro musical que, segundo Ezra Pound é aquele em que os 

poetas são menos precisos, em geral).  Eles atingiram um grande 

refinamento nessa modalidade de melopéia nessa arte rara, que Pound, 

evocando os trovadores provençais, denomina de motz  el   som ,  isto é,       



 

  
 

a arte de combinar palavra e som. São eles, hoje, como diz Augusto de 

Campos, indiscutivelmente, cantando simples ou menos simples, com ou 

sem pretensão, a vanguarda viva da Música Popular Brasileira (Campos, 

1993:292). 

Proceder a leitura da Poesia Concreta a partir  das canções de 

Caetano e Gil no contexto da Música Popular Brasileira nos permite tomar 

de empréstimo as palavras de Charles Richet,  “não direi que é verdade (. . .) 

direi apenas que é possível”. 
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OUTRAS PALAVRAS: NOVOS RUMOS DA 
MPB 

 

 

 

 

 

Nesta pesquisa, partimos de uma evidência: os textos poéticos 

vocalizados na Música Popular Brasileira são tomados como recursos e 

ocupam espaços na Literatura, num tempo em que a atenção dos jovens se 

torna cada vez mais dispersa e por isso se busca o prazer imediato e de 

fácil acesso a obra li terária. A canção surge como livros feitos para serem 

ouvidos em vez de lidos. 

As reflexões apresentadas neste trabalho sobre a importância      

da arte musical, considerada como um agente facilitador da construção             

do conhecimento e do desenvolvimento humano, e sustentadas pela 

argumentação de Santaella, Sekeff, Tatit, Wisnik, entre outros, no que se 

refere a relação entre essas duas artes, nos conduziram à Música Popular por 

várias razões: a primeira é a condição potencial nela percebida de servir 

como veículo de acesso à leitura literária; e como afirma Santaella,  uma das 

peculiaridades da arte é ser útil  como um “antimeio” ,  uma sonda que torna 

o meio possível e a tarefa do artista consiste em forjar os recursos da 

percepção, criando “antimeios” que discerrem as portas da percepção  

(Santaella, 2001:24); a segunda, que justifica a primeira, é a relação 

primordial entre poesia e música popular; a terceira, entre outras razões,      

é a necessidade de seduzir os alunos ao texto literário, sobretudo, a Poesia 

Concreta, a partir dos efeitos da música, através de canções da MPB. 

Ao escolher as canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil como 

espaço de leitura da Poesia Concreta, pressupomos que encontraríamos 

nelas características que nos permitissem, não validá-las como poesia nem 

tampouco, impor a esse objeto estudado uma metodologia para provar sua 

eficiência no campo da Literatura mas, num estudo comparado dessas 



 

  
 

canções com os poemas concretos, dentro dos parâmetros estabelecidos 

para tal conceituação, situar o mais amplamente possível as perspectivas 

analíticas desse tipo de texto; mostrar como elas podem ser úteis como 

instrumento de leitura da Poesia Moderna. Esse novo espaço que a música 

popular proporciona à literatura para o estudo dos poemas concretos;          

esse meio que a poesia encontrou para se fazer chegar ao leitor,  sem, 

contudo, precisar abrir mão da musicalidade, do prazer, do apelo popular 

inerente a uma forma artística destinada ao grande público, facilitando 

desta forma, o acesso dos alunos a esse tipo de leitura literária.   

Augusto de Campos, por exemplo, “passou a se ligar muito 

intimamente à música popular, fazendo ao mesmo tempo poemas de 

natureza visual ou poemas-objeto” (Campos, 1965:135). A união dessas 

duas formas de artes é também verificável no discurso de Santaella quando 

afirma que não há possibilidade de um ensino eficaz e novo da literatura 

sem a abertura semiótica. 

Alfredo Bosi em Literatura e Ensino (apud Rocco, 2001), 

considera que as formas de leitura hoje, são substituídas em função de novas 

necessidades e, portanto é preciso que os jovens ouçam, sintam, analisem e 

apreciem esse modo de conhecer o texto. É esse novo rumo que tem tomada 

a MPB, como manifestações evidentes da crise do discurso li terário. 

Quando abrirmos essa Dissertação com uma grande metáfora, a 

saber,  Planeta Água ,  uma canção, doce, suave como flor que dissolve na 

boca, como diria Ferreira Gular,em seu poema Açúcar,  intencionalmente, 

tentamos seduzir o leitor ao mundo das canções, para a partir delas induzi-

lo a questionamentos que resultem numa vivência da leitura 

literária.Todavia  entendemos que essa doçura não sumiu das canções que 

utilizamos nesse texto, por acaso. 

Essa nova forma estética dos textos articula um discurso possível: 

trabalhar a poesia concreta através da Música Popular Brasileira. Essa 

poesia, que como na literatura moderna, surge sem métrica, sem rima, sem 

lirismo; esse desaparecimento do eu (sujeito lírico), em benefício da 

plenitude da superfície gráfica e visual,  esse modo como o poema procura 

sustentar a linguagem na modernidade através dos versos livres, da 

liberdade de escolha da palavra, da síntese na linguagem, da fragmentação 



 

  
 

e flashes cinematográficos, permitiram a MPB trazer o gênio turbulento da 

semana de Arte Moderna para mais perto do povo. 

Nesse sentido, vale reforçar que essas canções como expressão 

artística estão profundamente relacionadas com as questões colocadas pela 

modernidade complexa e híbrida. E como afirma Santaella: 

 

 
o  importante  para nós,  não é  f icarmos apenas apontando as  
af in idades na formação e  na v ivência  esté t ica  da música popular  
e  da poesia  contemporânea,  mas para o  que se  consubstanciou a  
par t ir  dessas  af in idades (Santael la ,  op.  c i t . :134) .  
 
 
 
 

Augusto de Campos afirma que a Música Popular Brasileira 

procurou reivindicar a autonomia da linguagem poética em relação à 

linguagem contratual.  Foi uma nova abordagem da poesia, uma sintaxe 

tempo-espacial, não discursiva, mais consentânea com os desenvolvimentos 

das ciências e da tecnologia do novo tempo e uma nova configuração 

formal, ao mesmo tempo rigorosa e livre, capaz de projetá-la em dimensões 

interdisciplinares além-verso e além-livro  (Campos, op. cit . :37). 

Procuramos mostrar que várias características dessas canções 

configuram uma tendência, que de certa forma, corresponde às 

manifestações da vanguarda poética, participando com ela de um mesmo 

processo cultural.  Vê que a poesia moderna está na linguagem e na 

visualidade contemporânea; está no texto de propaganda, na paginação, na 

diagramação, no livro, na TV, nas letras da Música Popular Brasileira.       

Na Tropicália, Caetano chega a afirmar que a antropofagia oswaldiana é a 

própria justificativa da tropicália,  fazendo jus as palavras de Bené 

Fontelles (199:31), quando afirma que: 

 

 
as  canções de Caetano e  Gil  navegaram por  todas as  dimensões 
v ivenciais  em que a  música popular   como instrumentos  ouvires  
de sons  no País  ofereceu-se vasta  a  essa mesa antropofágica :  em 
busca das  sensor iais  fusões nos r i tmos e   em achados invent ivos 
nas pulsações dos ideais .  
 
 



 

  
 

Nesse sentido, várias leituras nos permitiram essas canções da 

MPB. Numa linguagem contrária à adjetivação abundante, que caracterizou 

a Poesia Tradicional,  sobretudo, a parnasiana e simbolista, buscando uma 

linguagem bem brasileira como previa Mário de Andrade, desprezando o 

rigor da gramática e tentando aproximar a língua literária escrita da língua 

falada pelo povo brasileiro. Assim, soube expressar Gilberto Gil em 

Batmakumba, algo tribal,  l igado ao signo de sua cultura, a macumba, coisa 

de sua gente, conforme observa Manoel Bandeira (1994), que a vida não me 

chegava pelos jornais nem pelos livros, vinha da boca do povo, na língua 

errada do povo, língua certa do povo. 

Cheios de ironias, humor, piadas e paródias, os modernistas 

procuram ser críticos. Zombaram da arte tradicional e acreditaram na 

possibilidade de a arte ser extraída das coisas simples da vida e não apenas 

dos temas universais.  Há, portanto, uma dessacralização da arte, que passa 

a participar do cotidiano das pessoas, a exemplo da Música Popular 

Brasileira. 

É esta a condição dada a canção popular de Caetano Veloso e 

Gilberto Gil,  citadas neste texto, no universo cancioneiro da MPB para que 

seja vista como uma veículo de estímulo às leituras literárias, um espaço de 

leitura da Poesia Moderna Contemporânea, retomando e atualizando a 

relação originalmente das duas artes. 

Nossa pretensão foi servir um texto a alunos, professores e outros 

interessados em reconhecer as possíveis conexões entre a Música Popular e 

a Poesia Concreta, através de uma linguagem  menos árida que a usada pela 

Crítica Universitária. 

Queremos assim, sustentados pelas argumentações de diferentes 

pesquisadores, nas muitas leituras que fizemos, e acima de tudo pelas 

reflexões  que acabaram  por gerar este trabalho, instigar um novo olhar em 

torno da necessidade de conduzir o aluno  as múltiplas e possíveis leituras 

que a Música Popular Brasileira pode proporcionar com  resultantes de 

paradigmas no ensino e fazendo jus as palavras do filósofo Cesare de  

Rocca quando diz: “O artista é o pedagogo da humanidade, pois  a arte 

provoca nas pessoas mudanças profundas de mentalidade, atitude, hábito e 



 

  
 

comportamento, que são o grande resultado de todo o processo educativo” 

(Revista Cultural,  2000:13). 

Pensamos que, conscientes do poder de sedução e comunicabilidade 

dessa forma de arte, é nela que os “organizadores” das massas acreditam 

como veículo de difusão da poesia: a Música Popular.  

Quando os alunos começarem a perceber o que se pretende com a 

literatura e começarem a produzir suas leituras e escritos e conseguirem 

enxergar a figura do texto, ficará mais fácil o trabalho crítico. E como nos 

parece, o mínimo que se pode requerer dos jovens para a entrada nesse 

território é aproximá-los daquilo que está ao seu alcance, no seu mundo, 

veiculado por um meio que os atraia e  os seduza. Afinal, a leitura não 

pode está isolada do mundo, já dizia Paulo Freire (1997), que ler é acima 

de tudo compreender o mundo, entender o que nos rodeia. 

Parafraseando Augusto de Campos, diríamos que, agora o poeta 

não é mais um fingidor, nem um burilador parnasiano que sofre, que lima, 

que  sua com o trabalho artesanal.  O poeta, hoje, é um artista gráfico, que 

não mais pretende representar apenas um universo de sentimentos, mas de  

presentificar uma realidade viva e autônoma, a realidade em si do poema, 

nas três dimensões da palavra: semântica, sonora e gráfica (Campos, 1965). 
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