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Um marinheiro me contou 
Que a boa brisa lhe soprou 
Que vem aí bom tempo 
Um pescador me confirmou 
Que um passarinho lhe cantou 
Que vem aí bom tempo 
Ando cansado da lida 
Preocupada, corrida, surrada, batida 
Dos dias meus 
Mas uma vez na vida 
Eu vou viver 
A vida que eu pedi a Deus 
 
(Chico Buarque, em Bom Tempo, 1968) 
 

 



RESUMO 

 

 A presente pesquisa, intitulada “Uma leitura da produção poética de Chico Buarque: 

Narrativas no gênero canção”, busca nas primeiras canções desse compositor, datadas a partir 

de 1965, traços narrativos, como a presença de elementos temporais, espaciais, narrador, 

personagens e enredo, em dimensões mínimas, no entanto que denotam um princípio de 

narratividade presente na maioria das obras artísticas. Ao pontuarmos esses elementos, 

estaremos ao mesmo tempo, verificando traços característicos de seu fazer poético que recorre 

ao samba para cantar o amor, a solidão, o abandono e a vida do ser humano em seus embates 

mais íntimos. As canções, “A Rita”, “Juca”, “Madalena foi pro mar” e “A violeira”, foram 

analisadas em busca de traços que caracterizam a construção de uma cena narrativa, o que 

denota o caráter híbrido da canção que absorve elementos da prosa e da poesia. Tentamos de 

forma breve atentar-nos, também, para os traços melódicos e da performance a partir de 

pesquisas com vídeos e canções, para chegarmos a uma análise que contemple a canção em 

sua composição dupla: letra e melodia. Para chegarmos a essa discussão, primeiramente nos 

interrogamos sobre o lugar da canção na Literatura abrindo os vários caminhos que podem ser 

trilhados para a discussão da mesma. Foram utilizados autores que versam sobre a canção 

enquanto forma literária e meio importante de expressão de mensagens, como Costa (2003) e 

Almeida (2008). Napolitano (2005) posiciona a canção historicamente, pontuando sobre o seu 

surgimento e sobre algumas possibilidades de pesquisas, enquanto Almeida (2008) propõe, 

ainda, uma discussão sobre música, texto e performance, uma interessante vertente que 

integra boa parte dos elementos da canção. Tatit (1996) nos dá algumas contribuições com as 

noções de tensões temáticas e passionais, presentes nas melodias e que podem contribuir para 

melhor analisar a letra, pois a melodia sempre acompanha a letra ou vice e versa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O desafio de ter a canção, ou qualquer outro gênero literário, enquanto corpus, como 

bem pontua Napolitano (2005), é o de observá-la como crítico, sendo também fã e apreciador. 

A postura do primeiro pode ser, por influência do segundo um tanto tendenciosa, mas fluirá 

melhor, pois haverá a confluência entre análise e prazer, uma sobrepujando a outra. Sendo um 

objeto de sua preferência, então, e o mesmo causador de prazer, só poderá resultar em uma 

abertura de sua sensibilidade, abrangendo as possibilidades interpretativas que, em outras 

situações não aconteceriam. Teríamos: ora o lúcido crítico, em busca de elementos estruturais, 

formas de um estilo, aspectos contextuais, simbologias; ora o ouvinte e, também, leitor, que 

se delicia sem a obrigação de listá-las ou contrapô-las e, ainda, ora ambos envolvidos no 

trabalho da pesquisa que estaria a coligar, nesse caso, razão e paixão. É exatamente isso o 

gerador das pesquisas em nossa área de literatura, um misto de prazer, questionamento e 

desejo de conhecer mais sobre um determinado assunto ou estilo, e, por consequência, o que 

nos levaria a conhecer mais do mundo e de nós mesmos. Além disso, a literatura sempre nos 

mostrará novas perspectivas, a natureza humana em seus limites entre loucura e lucidez e o 

sentimento do homem diante da morte, do amor, da política e outros grandes temas.  

Pensando nisso, propusemos a pesquisa que aqui se apresenta, pois esta é, também, 

prazerosa, envolve música, canções e poesia. O texto que se desenrola nas próximas páginas 

tem sua gênese nos primeiros períodos da graduação em Letras na Universidade Federal de 

Goiás, quando comecei a fazer pesquisas sobre Chico Buarque para a disciplina “Tópicos de 

Lírica contemporânea e outras tecnologias”, por sempre ter tido curiosidade de conhecer 

músicas buarquianas. Fizemos, então, um trabalho sobre duas importantes vertentes de 

criação desse compositor: o eu-feminino e as canções de temáticas sociais. Em seguida, fui 

convidado para desenvolver um projeto de iniciação científica, intitulado “A canção na sala 

de aula” 1, cujo trabalho trilhava desde a teoria sobre a canção, sua presença em livros 

didáticos e a prática direta em sala de aula.  

Direcionamos, então, os trabalhos para uma escola pública no interior, em Campo 

Alegre de Goiás, onde pudemos analisar os livros didáticos, fazer leituras teóricas, além de 

oportunizar uma oficina a que demos o nome de “Canção e Ludicidade: Uma viagem 

musical”, que contou com a participação de músicos da própria cidade, causando um grande 

                                                 
1Projeto financiado pelo Prolicen no período de 2007-2008, orientado pelo Prof. Dr. Antônio Fernandes Júnior.  



encanto nos alunos e gerando a participação de todos, inclusive de alguns professores. 

Durante a oficina, conseguimos a inserção de diferentes gêneros musicais, os alunos cantaram 

juntos, escreveram sobre suas impressões e ainda ganharam CDs para escutar em casa.  

Todos esses fatores contribuíram para que o tema escolhido para o “Programa de 

Especialização em Letras: Leitura e Ensino” fosse a canção, especialmente a de Chico 

Buarque, pois foi esse compositor que possibilitou a abertura para que eu conhecesse outras 

manifestações culturais e tivesse contato com variados textos, inclusive possibilitando minha 

aprovação no Programa de Mestrado em Teoria Literária da Universidade Federal de 

Uberlândia. 

Enfim, no primeiro capítulo, intitulado “Canção e literatura: Chico Buarque, o poeta 

cantador”, teceremos algumas discussões acerca da canção enquanto arte literária e 

representante de nossa cultura, manifestação poética pela qual o autor exorciza suas 

lembranças, seus desejos e suas críticas em relação ao que o cerca. Além disso, 

identificaremos diferentes perspectivas para o acesso à análise da canção. Através da 

identificação de seus elementos melódicos, performáticos, poéticos, históricos ou sociológicos 

abriremos os caminhos para futuras análises mais extensas e profícuas. 

No segundo capítulo, “A hibridez nas canções primeiras de Chico Buarque: lirismo e 

narratividade”, pontuaremos sobre a construção de pequenas cenas narrativas nas canções e 

presença de elementos típicos das narrativas como narrador, personagens, espaço e tempo. 

Neste mesmo capítulo serão analisadas as canções “Juca”, “Madalena foi pro mar”, “Rita” e 

“A violeira”.  A análise estrutural dialoga com os sentidos da canção e com o contexto em que 

foram produzidas, visto que as três primeiras canções citadas anteriormente foram compostas 

em 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

 

CANÇÃO E LITERATURA: 

 CHICO BUAQUE, O POETA CANTADOR 

 

Em última instância tudo de que precisamos é 

de um ouvido que escute e de uma voz que soe. 

(Ruth Fineegan) 

 

 

1.1 Abrindo os caminhos: a Canção e Chico Buarque 

 

A canção traz em si uma formação dual, verbo-melódica, frutífera em discussões 

críticas e, sobretudo, metodológicas. Porém, antes mesmo de adentrar no ambiente acadêmico 

como corpus de estudos mais aprofundados, essa mesma canção nos unge em “banhos 

sonoros” diários com ou sem a nossa permissão, como escolhas pessoais ou como 

propaganda, trilha de novela, cinema ou teatro e em qualquer lugar onde haja somente “um 

ouvido que escute e [...] uma voz que soe” (FINNEGAN, 2008, p.15). A escolha pessoal 

passa de forma bem próxima das influências do mass media, cujos instrumentos inculcam 

valores, normas e gostos. Impossível não cantar ou lembrar, mesmo que internamente, a 

música que diariamente é exposta na televisão, no rádio ou na internet, feita para vender 

milhões e possuidora de moldes e refrões pré-estabelecidos. O manto da publicidade e das 

informações jorradas a revelia acaba por encobrir inúmeras obras de arte musicais, abafando o 

canto de artistas/compositores com produções merecedoras de uma audição especial. O lugar 

da canção mais elaborada, aquela de parentesco com a verdadeira poesia musical, situa-se 

num estreito e pouco divulgado recanto para curiosos que, apresentados ou não a esse tipo de 

canção, buscam algo fora do comum, a chamada Música Popular Brasileira. Buscam uma 

canção que, não sendo a produzida em série, instiga por fazer refletir, encanta por ser feita a 

partir de uma arte condensada, prenhe de significados muitos, a arte literária. 

O fato é que a canção como manifestação artística, presente de forma constante em 

nosso meio social, como força representativa de uma cultura causa, naturalmente, um 

interesse acadêmico ávido por desvendar suas estruturas poéticas, relacionar sua produção 

com um contexto universal (ou pessoal) que a circunda e descobrir os sentidos que emergem 

de sua leitura ou audição, sendo a prova disso os inúmeros trabalhos de pesquisas, entre 



artigos e teses, sobre a canção. Dantas, ao discorrer sobre a linguagem literária antecedendo 

suas análises sobre Chico Buarque e outros compositores, afirma que: 

 

(...) a linguagem [literária] reflete a realidade, poeticamente, a questiona, 
apontando para uma série de valores, ideologias, mitos, usos, costumes, que 
ela apresenta. A linguagem poética é, acima de tudo, uma reflexão sobre o 
real. A realidade, tocada pela linguagem literária, efetiva-se, consubstancia-
se, é recriada, transformando-se em uma realidade maior, abrangente, 
definitiva, plurissignificativa disposta pela expressão poética. (DANTAS, 
1998, p.15) 
 

Podemos identificar essa linguagem literária no fazer artístico de Chico Buarque, cujas 

canções serão adiante analisadas. O artista em questão, que se desdobra em 

compositor/escritor/cantor/teatrólogo, permeia o universo literário com essa sua perspicácia e 

sensibilidade de musicar e escrever sonhos, revoltas e amores, eternizando momentos e 

permitindo, a partir de sua obra, a construção de inúmeras interpretações. Para Meneses 

“Chico Buarque é um artesão da linguagem. As palavras, com ele, adquirem na sua fluidez, 

algo de alquímico. Algo de mágico.” (MENESES, 1982, p.17). 

Nascido em 1944, no Rio de Janeiro, Chico ainda menino torna-se trilíngue por 

mudar-se para Roma e estudar em uma escola americana. Logo em 1953 fazia suas primeiras 

composições, as marchinhas de carnaval. Além disso, escrevia na sua juventude, crônicas para 

jornais da escola e interessava-se pela literatura clássica por influência de seu pai, o 

historiador Sérgio Buarque de Hollanda. Sua casa era freqüentada por artistas como Vinicius 

de Moraes, cuja convivência viria a se tornar uma grande parceria musical. Um fato muito 

freqüente em sua história são as obras feitas por encomenda, como a parte musical de “Morte 

e vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto e do filme “Os Saltimbancos Trapalhões”. 

Além disso, viveu a exuberância e animação dos grandes festivais da TV Record, da década 

de 1960, como também sofreu a dura pena de ter várias canções censuradas pela Ditadura 

Militar, que se prolongou até meados da década de 1980.  

Nossas discussões nesse primeiro momento versam principalmente sobre a canção 

enquanto expressão literária, sobre a conjugação entre letra, música, performance e seus 

contextos. E, por isso, inicialmente é interessante ressaltar que Chico Buarque, em uma 

entrevista concedida à Revista Língua Portuguesa, em Junho de 2006, ao ser questionando 

sobre sua produção e o posicionamento dos ouvintes em relação ao seu último disco, diz: “(...) 

dou cada vez mais importância à música. Quase sempre faço a letra que a música pede. Todos 

deviam perceber que as letras não são poesia; elas se integram à música para compor uma 



canção.(...).” Quanto a isso afirmamos nossa posição de que a letra de música foi feita para ser 

cantada, principalmente pelo fato de ter repetições e elementos que na leitura se fazem 

cansativos e prolongados.  

Contudo, as letras do autor em destaque, ao serem discutidas lidas ou ouvidas, 

possuem sim um caráter poético, porém só atingem o status de canção quando emparelhadas a 

melodia. O fato polêmico reside em se considerar apenas a letra em detrimento da melodia, de 

lê-la ao invés de ouvi-la. É o mesmo que acontece na leitura de uma peça de teatro, pois só 

atingiremos o nível do texto teatral, em sua integralidade, quando assistirmos a encenação da 

peça, mas tal fato não impede de fazermos pesquisa com o texto teatral, ou seja, 

necessariamente não precisaríamos assistir à peça teatral para conseguirmos fazer um trabalho 

analítico sobre o texto. Contudo, fica evidente que ouvir a canção ou assistir a uma peça 

interferirá na percepção do texto, aumentará nossa sensibilidade para identificar aspectos que, 

possivelmente, apenas com a leitura não conseguiríamos.  

Grande estudiosa da poética de Chico Buarque, Meneses (1982) aponta três vertentes 

predominantes em sua poética musical até a década de 1980, dando-nos uma visão 

panorâmica de sua produção até essa época. A primeira é um lirismo nostálgico, como na 

música “Tem mais samba”, do início de sua carreira. A segunda vertente são as canções de 

protesto, originárias de uma época marcada pela violência e pelo abuso de poder e, 

finalmente, uma variante utópica, ou seja, um parêntese no sofrimento cotidianesco, para dar 

espaço a uma esperança que surge no coração do homem, ou do cantor/compositor enquanto 

representante dos desejos do homem comum, principal personagem de suas canções. Vale 

destacar que em suas produções é recorrente a figura do marginalizado, do bêbado, da 

prostituta entre outras, inclusive em seus romances, cujos personagens estão à margem da 

sociedade, às vezes em mundos paralelos. Como, por exemplo, em “Estorvo”, cujo 

protagonista é um deslocado da sociedade, que incomoda seus familiares; e o “estado quase 

anômico desse meio social, no qual o “Eu” não se encontra onde se encaixar” (ALBERT, 

2009, p.50). 

 

 

1. 2 Trilhas teóricas: vertentes para se entender a canção 

 

O trabalho com a canção nos faz deparar com diversas perspectivas, opiniões que 

ora se divergem, ora outras que equilibram concepções. O fato é que certos setores da crítica 

literária sempre questionam se a canção é literatura, não-literatura ou mero produto de 



entretenimento com preocupação apenas em elementos imediatistas e de pouca elaboração 

artística. Além de repleta de olhares “de lado”, tais setores a colocam, não raras vezes, como 

um gênero inferior ao relacioná-la com produções poéticas exclusivamente verbais. Esquece-

se que a gênese da poesia, propriamente escrita, remete-se ao acompanhamento de um 

instrumento musical, sendo exclusivamente oral, além de memorizada (sendo possível 

relembrar, por exemplo, a disseminação da Odisséia entre os rapsodos) e repleta de ritmo. A 

canção em si acompanha os compassos dos sons e estrutura-se verbalmente para constituir-se 

híbrida. Sobre isso nos relembra Almeida (2008) quando discute que em relação “ao que foi 

compreendido a muito tempo como literatura não era necessariamente escrito, mas oral”. 

Além disso, a autora justifica a quantidade significativa de estudos sobre canções ao 

reconhecer uma ampliação, de maneira geral, dos estudos culturais, sobretudo das 

manifestações artístico-culturais, entre eles a propaganda, a pintura, quadrinhos e telenovelas. 

Esse movimento crítico de ora reconhecê-la como literatura, ora repeli-la é 

chamado por Costa (2003), em um jogo de idéias, de anexação excludente. O autor explica 

esse fato devido a canção ter uma dimensão escrita que se mune de recursos semelhantes ao 

da criação poética, sendo assim possível de ser estudada pela crítica literária, porém, ao passo 

que pode ser estudada pela Literatura ela acaba sendo repelida pela mesma por sua dimensão 

não-escrita, a melódica2. Nesse “entre-caminho” abrem-se espaços para questionamentos 

sobre a canção ser ou não poesia. Isso é bem desenvolvido por Costa (2003) em seu artigo, 

principalmente, ao analisar em revistas literárias, mais especificamente em entrevistas 

concedidas por autores e compositores de renome, o posicionamento desses sujeitos em 

relação a essa problemática. Finnegan (2008) reconhece essa mesma dificuldade ao afirmar 

que “algo que pudesse ser captado por palavras ou, no mínimo, descrito e analisado por 

palavras, parecia não fazer parte do domínio acadêmico – e por essa razão não constituía uma 

criação humana séria” (FINNEGAN, 2008, p.19).  

Durante a análise das entrevistas feita por Costa (2003) surge um elemento 

pertinente na discussão sobre o gênero canção: a intencionalidade de sua produção. No artigo 

de Costa (2003) ao analisar as entrevistas, presentes na revista “Livro Aberto”, o estudioso 

verificou que para alguns poetas, como Thiago de Mello e Waly Salomão, a letra tem um 

status inferior, por não ter grandes estruturas como sinédoque, oxímoros entre outros, o que 

de certa forma tornaria estanque as considerações sobre a letra de música a nosso ver, visto 

existirem letras extremamente expressivas no âmbito popular, sem haver com frequência a 

                                                 
2 Alguns pontos da discussão sobre canção e literatura foram retirados do projeto A canção na sala de aula, 
desenvolvido por nós em 2007-2008, e financiado pelo PROLICEN – Programa Bolsa de Licenciatura/UFG.  



utilização desses recursos linguísticos. No entanto, o autor observa que para outros poetas e 

compositores, como Arnaldo Antunes, Luiz Tatit e Antônio Cícero, a classificação da letra 

como poesia depende da intencionalidade da sua produção ou, nas palavras de Tatit (1996), 

quando afirma que a classificação depende de “quando a coisa é pensada como poesia e 

quando é pensada como letra de canção” (TATIT apud COSTA, 2003, p.114). Ao final, Costa 

(2003) faz uma firmação que equilibra a discussão e, sem radicalizar um ponto ou outro, 

esclarece que o melhor é tentar entender “a poesia e a canção como dois gêneros específicos, 

que interseccionam por aspectos de sua materialidade e por alguns momentos de sua 

produção” (COSTA, 2003, p.113). Essa semelhança não rotula as duas manifestações como 

do mesmo gênero, mas possibilita que uma busque alguma característica da outra, fazendo um 

movimento entre as diferentes artes, entre a arte literária e a arte musical.  

O grande embate encontra-se em uma análise efetiva, aquela que consiga fazer 

uma intersecção entre todos os elementos que a envolve (letra, melodia, intérprete, 

performance, público receptor, meios de divulgação entre outros), pois auxiliam na produção 

de sentidos. Esse complexo arsenal metodológico que integra tantos elementos a serem 

reunidos, revistos, contextualizados e entendidos é reconhecido por inúmeros autores, entre 

eles Napolitano (2005), apesar de pouco enfrentados de forma efetiva. Tal fato é natural 

devido a especificidade de cada trabalho acadêmico que propõe recortes em seu corpus. Em 

nosso trabalho, por exemplo, reconhecemos a complexidade do gênero em questão e das 

inúmeras trilhas possíveis, apesar disso propomos uma análise mais extensa da parte verbal da 

canção ao lado de uma audição atenta. Estando esta segunda longe de alcançarmos todas as 

suas possibilidades, pois nossa intenção principal é a elaboração poética feita pelo compositor 

escolhido. 

Ainda assim, é possível observar pontos melódicos superficiais nas canções que 

incidem na formação de sentidos. Ao desenvolvermos o projeto de pesquisa “A canção na 

sala de aula” conseguimos pinçar alguns pontos da teoria de Tatit (1996) aplicáveis à análise 

da canção e facilmente perceptíveis a partir de uma atenta audição. Segundo Tatit (1996), 

dependendo da freqüência e duração dos elementos melódicos que compõem a canção, são 

impressos as modalidades do “ser” e do “fazer”, ou seja, nela transparecem as modalidades da 

ação e da paixão que através da dicção do cancionista (compatibilização de duas tendências 

opostas, a articulação lingüística e a continuidade melódica) lhe dá um caráter único de 

criatividade, mostrando concentração e naturalidade por parte dos envolvidos em sua 

construção (os cancionistas).  



Nas modalizações do ser a estrutura cai num ritmo mais lento, prolongam-se as 

vogais, destaca-se a freqüência, é desacelerada a continuidade e esvaziam-se os estímulos 

somáticos próprios da ação humana. Essas características de uma canção são chamadas pelo 

autor de tensões passionais, pois representam estados de “paixão”. Para o estudioso: 

 

A passionalização na canção funciona como um reduto emotivo da 
intersubjetividade. (...) É o lugar do lírico-amoroso que já tomou forma de 
modinha folclórica ou semi-erudita, de samba-canção, de bolero, de iê-iê 
romântico, de blue e, no momento, de canção brega. (TATIT, 1996, p.23). 
 

Nas modalizações que percorrem um caminho contrário, ou seja, em que acontece 

a aceleração dos processos melódicos, o fazer, em que se “privilegia o ritmo e a sua sintonia 

natural com o corpo (no interior e no exterior) vai ao encontro dos gêneros: xote, samba, 

marcha, rock entre outros. Esse tipo de modalização é chamada de tensões temáticas. Para o 

autor, “essa materialização (essa marca) já desempenhou inúmeras funções na cultura 

brasileira: marca de liberdade, marca de juventude, marca de malandragem, marca de 

mercado, marca de novela” (TATIT, 1996, p.23). 

Esses aspectos são facilmente percebidos pelo ouvinte que assimila a canção feita 

com ritmos mais rápidos e que possibilita a junção do passo da dança, nos momentos festivos, 

por exemplo. É facilmente perceptível, também, quando a canção tem modalizações mais 

espaçadas, em que a maneira de ouvir é emotiva e caminha em paralelo com a canção rotulada 

como triste, melancólica ou amorosa. 

Além disso, o autor pontua que apesar do compositor ter uma responsabilidade 

maior por ser ele que compatibiliza duas tendências (melódica e lingüística), todos os outros 

envolvidos no processo de execução da canção também são considerados cancionistas, na 

medida em que cada um aprimora ou modifica aquele projeto geral construído pelo 

cancionista. 

De posse dessas informações, tensões temáticas e tensões passionais, é possível 

fazer breves relações entre letra e melodia, para fazermos uma análise literária que se paute, 

também, pelos sons, verificando possíveis contribuições das frequências de cada canção, a 

utilização de determinados instrumentos ou a mistura de gêneros musicais. 

Dando continuidade, cabe aqui salientar a existência de inúmeros autores que 

norteiam-se pela importância em se analisar a canção em seu caráter duo, letra e melodia. 

Almeida (2008), por exemplo, reconhece nos métodos de Tatit (1996) uma forma de análise a 



contento, pois “demonstra o valor da entoação, da palavra em sua relação com diferentes 

alturas no espaço melódico” (ALMEIDA, 2008, p.317).  

Inúmeros outros aspectos tornam-se importantes ao discutirmos a canção, como, 

por exemplo, o fato de filiar-se, mais propriamente, a oralidade e, assim, “ao transmitir-se 

através da voz e, por esse motivo, ativa um conjunto infinito de questões relativas ao corpo e 

a performance” (ALMEIDA, 2008, 319). Com isso, o intérprete passa a ter grande 

importância, e, “entre dois intérpretes que cantam bem, o público fica com aquele que faz da 

voz um gesto” (TATIT, 1996, p.16), sobretudo por criar no público a expectativa de assisti-lo, 

conforme afirma Tatit (1996). Assim, a questão da voz passa a dialogar com uma série de 

questões estéticas, cênicas e afetivas. O público acompanha as produções artísticas do 

intérprete, mas também acompanha as modas lançadas, as danças e sua forma de pensar e se 

posicionar.  

Nessa mesma trilha, Ruth Finnegan (2008), no artigo “O que vem primeiro: o 

texto, a música ou a performance”, discute como esses três elementos operam juntos e toda a 

complexidade que os envolve. Segundo a autora, ela mesma achava que uma possível 

essência do sentido estava na palavra escrita, pela sua força oficializada na sociedade, mas, ao 

estudar as culturas exclusivamente orais africanas, pôde verificar que na voz residia, também, 

grandes possibilidades de leitura e havia toda uma força e particularidade na interpretação, 

nos movimentos corporais, ou seja, na performance3. O incômodo inicial sentido pela 

pesquisadora, proveniente de uma concepção de que a escrita era realmente a depositária da 

força de simbologias de um texto, vem do caráter impalpável e não durável da performance e 

da voz e, talvez, pela “performance musical representar o aspecto sensório, incontrolável e até 

perigoso da natureza humana” (FINNEGAN, 2008, p.21). 

Relacionando com a performance, a noção de autoria ganha uma problemática: as 

recriações feitas por cada intérprete para uma mesma canção. Almeida (2008), ao discutir 

sobre o assunto, afirma que é o meio jurídico a instância capaz de demarcar com nitidez o 

verdadeiro compositor, porém somente a parte escrita, cuja rigidez não pode sofrer tantas 

modificações enquanto as alturas vocais, as diferenciações entre timbres e criatividades 

musicais utilizadas nas canções não podem ser registradas e nem demarcadas com precisão. 

Afinal, a canção é desestabilizada a cada recriação, a cada nova performance que um artista a 

impõe, fazendo modificações na harmonia e na própria maneira de cantar. É possível registrar 

                                                 
3 Entendemos como performance a ação pela qual a palavra poética é transmitida através de um locutor que 
assume voz, expressão e presença corporal (física). Além disso, o destinatário, que não se apresenta como sujeito 
passivo, se incluiria como presença dentro dos elementos da performance. 



a palavra escrita, mas não a maneira pelo qual o som ou o canto são feitos, pois “(...) a canção 

está sujeita a transmutar-se constantemente através de intérpretes e arranjadores” (ALMEDIA, 

2008, p.320). 

Dessa forma, a pesquisa que envolve a canção multiplica-se em distintas trilhas. É 

possível atentar-se para as feições melódicas que caracterizam o fazer do compositor, como já 

citado por Almeida (2008) ao elogiar o trabalho desenvolvido por Tatit (1996), identificando 

as tensões passionais e as tensões temáticas. Verificando alturas melódicas, frequências e a 

harmonia, juntamente com a utilização de determinados instrumentos musicais. Nesse espaço 

melódico é possível verificar mistura de gêneros e de instrumentos diferenciados, quando, por 

exemplo, o rap inicia-se com uma batida de samba, mesclando tradição e sons oriundos de 

programas de computador. Além de pautarmos, prioritariamente, para as questões poéticas da 

letra que acompanham os sons, suas metáforas e simbologias que imbricadas na melodia, 

representam uma forma do artista exorcizar suas experiências, frustrações, lembranças e 

criticar modelos que o desagrada. 

 Podemos deslocar, também, o olhar para as questões cênicas, de performance, 

como bem citado no artigo de Finnegan (2008) ao atentar para a oralidade da canção, o 

desempenho do intérprete e, automaticamente, para o fato da autoria que se transforma 

quando uma mesma canção é executada por outros cantores e arranjadores. A memória 

sensível nos leva a dar cada vez mais importância ao espaço. 

Abaixo, temos uma perspectiva histórica discutida por Napolitano (2005) que 

busca tratar a canção como representativa dos nossos dilemas, reflexo de um modo de ser e 

pensar de determinada época. Além disso, a canção pode representar a maneira como 

desenvolveram certos setores das novas mídias e da tecnologia que causaram a sua própria 

expansão, dando novos espaços de transição e permanência, dando, também a ela, um novo 

status, enquanto música de mercado.  

 

1. 3 Canção e história 

 

Para Napolitano (2005), no livro História e Música: história cultural da música 

popular, a canção, tal como a concebemos atualmente, possuiu sua gênese no recente século 

XX, como produto de uma necessidade social, a dança e, também, do emocional (músicas que 

nos remetem a lembrança), além de estar ligada ao mercado urbano e ao aparecimento das 

classes populares e médias. Em seu texto, o autor discute sua constituição híbrida e o grande 

desafio metodológico que contorna os trabalhos sobre o gênero. Na apresentação de seu livro, 



Napolitano (2005) resume bem o mix cultural característico da canção, cuja forma e 

apresentação ao ouvinte revelam-se repletas de um conteúdo que espelha a condição humana, 

própria do fazer literário que recria os sentimentos e a realidade, mas também como um meio 

que desvela os embates sócio-histórico e ideológicos de um país em formação. Segundo 

Napolitano:  

 

A música, sobretudo a chamada “música popular”, ocupa no Brasil um 
lugar privilegiado na história sociocultural, lugar de mediações, fusões, 
encontros de diversas etnias, classes e regiões que formam o nosso grande 
mosaico nacional. Além disso, a música tem sido, ao menos em boa parte 
do século XX, a tradutora dos nossos dilemas nacionais e veículo de nossas 
utopias sociais. Para completar, ela conseguiu, ao menos nos últimos 
quarenta anos [a partir de 1970] atingir um grau de reconhecimento cultural 
que encontra poucos paralelos no mundo ocidental. Portanto, arrisco dizer 
que o Brasil, sem dúvida é uma das grandes usinas sonoras do planeta, é um 
lugar privilegiado não apenas para ouvir música, mas também para pensar a 
música. (NAPOLITANO , 2005, p.7) 

 

Complementando a questão historiográfica, norteadora do surgimento da canção 

no cenário social, Napolitano (2005) coloca que houve três momentos que mudaram 

definitivamente o contexto da música popular ocidental. O primeiro está ligado à revolução 

burguesa, paralelamente ao surgimento de sujeitos que se interessam mercantil e 

esteticamente pela música, como as casas de show e os editores musicais. Logo, no segundo 

momento, o contexto sofre uma transição devido ao surgimento da cultura de massa e as 

novas necessidades de mercado, que se mostram monopolísticas e definidoras de inúmeras 

tendências, tornando as produções dependentes de seus números. Por fim, segundo o autor, o 

terceiro momento da crise é datado como pós II Guerra Mundial e se constrói com o advento 

do rock’n roll e da cultura pop. 

Os avanços tecnológicos foram vitais para o desenvolvimento das manifestações 

artísticas, principalmente da canção. Pois, ao: 

 

 

(...) longo das décadas de [19]20 e [19]30, assistimos à consolidação 
histórica de um campo ‘musical-popular’. Alguns fatores, tecnológicos e 
comerciais, foram fundamentais para a consolidação deste processo, sobre 
as inovações no processo de registro fonográfico, como a invenção da 
gravação elétrica (1927), a expansão da radiofonia comercial (no Brasil, 
1931-1933) e o desenvolvimento do cinema sonoro (1928-1933). 
(NAPOLITANO, 2005, p.19).  

 



 Vale ressaltar o aspecto menor que a sigla MPB representava, sendo, na maior 

parte das vezes, ligada a produções menores ou representativas de algumas classes sociais. 

Segundo Napolitano (2005), mesmo assim: 

 

Apesar de combatida pelos críticos mais exigentes, a música popular, 
cantada ou instrumental, se firmou no gosto das novas camadas urbanas, 
seja nos extratos médios da população, seja nas classes trabalhadoras, que 
cresciam vertiginosamente com a nova expansão industrial na virada do 
século XIX para o século XX. (NAPOLITANO, 2005, p.16). 

 

Nesse processo de surgimento do gênero canção cabem inúmeras considerações, 

como o faz Wisnik (1979) ao discutir o caráter híbrido da composição da Música Popular 

Brasileira, cujos traços podem ser assim enumerados: a) mantém uma relação com a cultura 

popular não-letrada e dela desprende-se para entrar no mercado e na cidade; b) estabelece um 

entrecruzamento com a poesia culta e, ao mesmo tempo, não acompanha o desenvolvimento 

da tradição literária nem segue seus ‘padrões de filtragem’; c) cria-se no contexto da indústria 

cultural, mas não segue as formas e normas da estandardização. Enfim, para o crítico, a 

música popular brasileira “não funciona dentro dos limites estritos de nenhum dos sistemas 

culturais existentes no Brasil, mas deixa-se permear por eles” (WISNIK 1979, p.204), nos 

fazendo relembrar o que disse Costa (2003) sobre a canção permear meios de produção 

poética e, ao mesmo tempo, não se encaixar estreitamente nessa classificação apenas verbal 

da poesia.  

Napolitano (2005) busca um molde analítico que envolve elementos vários acerca 

da canção, como por exemplo, o álbum que a música foi gravada pela primeira vez, os locais 

onde circulava, seus meios de divulgação e suas versões. Afirma ainda que a pesquisa deve ir 

além do mero resgate da memória e abranger os inúmeros elementos que estão a sua volta: 

 

(...) temos diversos elementos que tomaram parte na construção do sentido 
social, ideológico e histórico das canções: a performance cênico-musical do 
cantor (o gestual, a expressão do rosto, as inflexões da voz), a performance 
interpretativa dos músicos (os arranjos, os vocais de apoio, os timbres 
principais, a distribuição no palco), o meio técnico de divulgação (no caso, 
a TV) e um tipo específico de audiência (a platéia dos festivais, com todas 
as características sociológicas e sua inserção histórica específica)” 
(NAPOLITANO, 2005, p.88) 

 

 

Nesse sentido, o autor discute meios para uma análise que contemple a canção a 

contento, afirmando que: 



 

(...) a melhor abordagem é a interdisciplinar, na medida em que uma 
canção, estruturalmente, opera com séries de linguagens (música, poesia) e 
implica em séries informativas (sociológicas, históricas, biográficas, 
estéticas) que podem escapar à área de competência de um profissional 
especializado. (NAPOLITANO, 2005, p.96) 

 

Enfim, o desafio instaurado é perpassar por tantas faces de um mesmo objeto, sem 

deixar-se perder de um objetivo primeiro: reconhecer suas faces e verificá-las durante a 

análise para não correr o risco de descaracterizar o objeto canção. Adiante faremos a análise 

de algumas canções narrativas de Chico Buarque e nesse procedimento levaremos em 

consideração as teorias apontadas anteriormente quanto ao caráter híbrido da canção, portanto 

além da análise dos sentidos das canções, atentaremos para uma audição que verifique 

características que possam contribuir para a produção de sentidos.  

Pontuamos que a nossa concepção analítica estará sempre observando e analisando a 

canção enquanto literatura, como uma forma de expressão que reflete sobre a realidade, 

através de uma manifestação artística e que, poeticamente nos mostra uma série de valores, 

ideologias, mitos, usos e costumes. Pois, a canção, a poesia e a arte em geral surgem para 

“acordar o homem do sono do esquecimento, apontando-lhe outros caminhos, a fim de que ele 

ressurja da letargia da alienação” (DANTAS, 1998, p.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

A HIBRIDEZ DAS CANÇÕES PRIMEIRAS  

DE CHICO BUARQUE: LIRISMO E NARRATIVIDADE 

 

              2.1 Algumas histórias nas poesias cantadas 

  

Desde a antiguidade o homem tem a necessidade de fabular, contar suas histórias a 

outros membros de seu grupo. Desenhava nas paredes, cantava durante o trabalho suas 

experiências e fabulava sobre seu passado e imaginava o por vir. É justamente através do 

verbo que o homem transmite sua cultura, suas tradições, examina ou descreve seus modos de 

viver. Segundo Chinellato (2008): 

 

Dominando a palavra o homem tentou perpetuar seus mitos, sua visão 
mágica do mundo, suas conquistas, sua história. Nas narrativas, nas lendas, 
nas epopéias e canções, alegorizou seus ritos, temores e feitos. Seus 
registros venceram o tempo nos traçados de múltiplos códigos, como a 
escrita cuneiforme, os hieróglifos e a arte primitiva (CHINELLATO, 2008, 
p.3) 
 
 

Em textos orais ou escritos advindos dos mais diversos gêneros, como a epopéia, 

as cantigas provençais, as escrituras, as histórias são contadas representando toda a 

imaginação e fantasia de um povo, que por conseqüência acaba por revelar sua história. Nesse 

sentido, cabe nesse momento justificarmos nosso interesse pelas canções, pois esta consegue, 

de maneira significativa, expressar determinados sentimentos, além de sutilmente nos 

envolver com as histórias de amor de homens e mulheres.  

Acreditamos que em algumas produções poéticas há um princípio de 

narratividade, nas canções, por exemplo, esse princípio está de maneira condensada e, as 

vezes, não explícito. Além disso, grande parte dessas produções diz do estado interior do 

sujeito, das suas aventuras para conseguir declarar seu amor a alguém ou a busca contínua 

pela felicidade. Nesse interstício poético, em meio as rimas, metáforas e elaboração 

linguística, o compositor demonstra sua perspicácia em conseguir representar, através da 



linguagem, o estar do sujeito no mundo. Nessa representação, é possível identificarmos certos 

elementos da narrativa, presentes no gênero lírico.  

Dessa forma, a canção é híbrida, primeiramente, por percorrer alguns dos 

procedimentos de criação do poema, sua forma na página, sua sonoridade e, também, o 

acompanhamento por um instrumento musical, visto que as primeiras produções líricas 

também eram acompanhadas pela música. E, logo, é também híbrida por nos possibilitar 

reconhecer em seu conjunto um projeto narrativo que a compõe, sobretudo, a partir de alguns 

traços que nos instigam a continuar imaginando e continuar as situações virtualmente em 

nossa imaginação. Para Gancho (1993), as narrativas estão por todos os lugares, fazendo parte 

de nossa vivência diária, presentes de forma natural em nosso cotidiano. Fabular tornou-se 

nato do próprio homem. Afinal:  

 
Modernamente, poderíamos citar um sem-número de narrativas: novela de 
TV, filme de cinema, peça de teatro, notícia de jornal, gibi, desenho 
animado... Muitas são as possibilidades de narrar, oralmente ou por escrito, 
em prosa ou em verso, usando imagens ou não. (GANCHO, 1993, p.6). 
 
 

O ato de contar histórias se apresenta também na origem do romance, pois este era 

chamado, na metade do século XV, de “composição poética de tipo tradicional em tom 

narrativo” (FERNANDEZ, 2009, p.121). A autora, em seu artigo intitulado “A poesia que 

conta histórias”, aponta que “os romances são poemas épico-líricos breves cantados ao som 

de um instrumento, executados para acompanhar as danças ou, nas reuniões sociais, divertir a 

nobreza ou, simplesmente aliviar as horas de trabalho” (PIDAL apud FERNANDEZ, 2009, 

p.121).  

 Tais considerações são utilizadas pela autora durante um trabalho de análise de 

poemas que contam histórias através de um modo “romance”, ou seja, possuem características 

narrativas e, ao mesmo tempo, destacam-se pelo ritmo e pela sonoridade. Salientando a 

origem oral desses gêneros que a princípio eram histórias memorizadas pra serem declamadas 

em círculos de tempos atrás, tal como ocorriam em tempos antigos com os rapsodos que 

detinham mnemonicamente a Odisséia. Nas canções que serão analisadas neste estudo são 

perceptíveis esses elementos particulares que nos possibilitam antever uma rima que se 

aproxima, alguma assonância ou aliteração que nos facilita a memorização da canção, 

chamando atenção para seu aspecto sonoro e, também, de significado. 

Em Chico Buarque, por exemplo, temos as personagens femininas que são uma 

constante. Inúmeras mulheres são cantadas por esse compositor, expondo suas características, 



personalidades, estando inseridas em um contexto maior que se prolonga na imaginação de 

cada leitor/ouvinte. Joana, Ana de Amsterdã, Januária, Rita são exemplos dessas mulheres 

concretizadas nas canções, possuidoras de histórias instigantes e atemporais, pois ainda são 

capazes de despertar a curiosidade tanto de estudiosos como de amantes da música.  

Cada sentir, cada lugar, cada pequeno traço nas canções buarquianas montam um 

mosaico de uma história, muitas vezes incompleto, algumas vezes com maiores detalhes de 

uma narrativa. A saudade, o abandono, o amor, a vingança, a espera e a cidade aparecem 

como elementos constituintes dessas histórias e também como flashes de histórias que são 

refeitas virtualmente quando lidas ou ouvidas. O poeta Chico Buarque através de sua palavra 

poética surge na fala de uma mulher, transpondo-se nos sentimentos mais íntimos de uma 

mãe, uma prostituta, uma donzela intocável na janela que vê a vida passar ou a mulher forte 

capaz de abandonar o homem, deixando-o sozinho a chorar a solidão.  

Apesar de a narrativa ligar-se automaticamente a prosa, quisemos observar seus 

traços em uma estrutura que se emparelha a da poesia. Verificando o quanto a mesma é um 

gênero híbrido, capaz de receber elementos de outros gêneros. Nesse sentido, verificar, 

também, em seu aspecto sonoro, a possibilidade de misturar ritmos, instrumentos e de ser 

interpretada por cantores tão distintos, cada qual colocando sua particularidade e estilo na 

representação,a sua performance.  

Em geral, tanto os poemas quanto as canções, assim como as narrativas em prosa, 

bebem da mesma fonte: a experiência. Retiram da vida e dos sentimentos os elementos 

necessários para as suas formulações. O que muda essencialmente é o modo de expressão 

verbal e não o objeto. A canção é criada a partir de uma experiência individual, aquela vivida 

ou assistida pelo compositor. Retirada de sua experiência no mundo e pelo incômodo causado 

por alguma vivência ou pelas suas leituras de mundo. Em sequência é transformada em uma 

experiência coletiva, quando cantada para o público e quando este se identifica com a história.  

Por isso, é interessante perceber nas canções as mudanças nas estruturas do sentir, 

as novas necessidades do sujeito e a suas novas experiências com o passar dos tempos, 

representadas pela canção. Não se pode deixar de considerar que a experiência coletiva é 

também exorcizada no momento da criação poética, visto que arte e política se mesclam nas 

canções de protesto, por exemplo, e também, nos raps, que cantam a desigualdade social, o 

viver do bandido nas cadeias e as agruras da classe menos favorecida. 

Partindo dessa idéia, do hibridismo da canção, entendemos que há um princípio de 

narratividade que envolve algumas criações literárias, colocando o leitor ou o ouvinte, para 

imaginar e criar histórias que antecedem ou sucedem as produções. No entanto, para que esse 



fio seja alcançado pelo leitor é preciso que antes, haja alguns traços dessa narrativa, elementos 

espaciais, temporais, personagens e ações a serem desenvolvidas e imaginadas, todas dentro 

de um contexto breve que é o espaço da canção que, em sua maioria, são formados por letras 

de curta extensão. Por esse motivo, nem sempre estarão presentes todos os elementos da 

narrativa, ora ficará enfatizada uma personagem, ora um lugar, ora o tempo entre outros. 

Dessa forma, fica a cargo daquele que lê ou escuta, completar as lacunas, imaginar os 

possíveis desfechos para cada história. Esse é um dos fatores que permitem às canções, e 

também aos poemas, fazerem tanto sucesso, pois ao completar as lacunas, imaginando a 

completude das histórias, o sujeito está automaticamente relacionando as suas próprias 

histórias, identificando-se com os sentimentos ali descritos ou as ações desenvolvidas pelo 

compositor e, também, poeta. 

Tatit (1996), ao falar de um projeto maior da canção, identifica o texto como um 

todo em sua importância na representatividade da vida do sujeito: 

 

Fonemas, palavras e frases entram, de fato, na composição do texto mas são 
absorvidos por uma outra instância de organização que redistribui o sentido, 
desta vez em torno de um projeto integral: o projeto narrativo. Enquanto as 
unidades menores de significado, como as palavras, por exemplo, 
expressam um sentido parcial aberto às mais distintas derivações no âmbito 
do ouvinte, o texto promove uma espécie de seleção qualitativa dos 
conteúdos, de acordo com uma gramática geral que já não é mais 
lingüística. A gramática narrativa, talvez por sua identificação direta com a 
história de vida do homem e da humanidade, está se firmando como um 
modelo promissor para a análise da produção e da compreensão do sentido, 
seja ele veiculado pela pintura, pela literatura, pelo cinema ou pela canção 
popular. (TATIT, 1996, p.25). 
 
 

Como nos diz Tatit (1996), produções outras como a pintura, a telenovela, os 

quadrinhos e o cinema exigem muitas vezes do espectador uma participação, pois a obra em si 

não lhe dá todas as repostas, mas sim várias respostas, pois a literatura se banha justamente na 

polissemia, nas perspectivas diversas e na pluralidade de respostas possíveis, no entanto 

dentro de um campo possível de significância, ou seja, o sentido também requer uma 

coerência com a estrutura e o contexto que o envolve.  

Partindo dessa hipótese, de que a narratividade está presente em variadas obras 

artísticas despertando ainda o interesse após anos de sua produção, é que vamos adiante 

analisar as primeiras canções de Chico Buarque, lançadas no álbum de 1965, verificando, 

primeiramente, seu caráter lírico, capaz de representar poeticamente o sujeito em seus 

embates interiores, seus sentimentos e questionamentos. E, em seguida, verificarmos em que 



medida nessas produções poéticas aparecem traços narrativos, além de atentarmos para 

elementos próprios da canção, como a frequência melódica, a interpretação dada por certos 

cantores, além do momento em que o álbum foi lançado.  

 

2. 2 Leitura de “A Rita”: o abandono e o violão em silêncio 

 

As canções de Chico Buarque têm em si a leveza do samba, da malandragem, do 

homem abandonado pela mulher amada. Com um ritmo despretensioso e simples, suas 

canções ainda conseguem exprimir significativas mensagens sobre o sentir dos sujeitos, sobre 

suas dúvidas e o estado em que ficam com o partir da companheira, com a andança que é 

buscar o sonho, possibilitando-nos sentir junto, nos identificarmos com as situações e os 

sentimentos que são específicos de qualquer indivíduo.  Além disso, o presente trabalho nos 

dá a chance de conhecer as canções lançadas em seu álbum primeiro, sendo a o da estreia de 

Chico Buarque no meio musical, com toda a responsabilidade e nervosismo presente no 

começo de um trabalho.  

Cabe aqui salientar que os três primeiros CDs de Chico Buarque foram relançados em 

2009, ou seja, 44 anos depois as músicas foram novamente colocadas a disposição dos 

ouvintes, comprovando também o interesse que se preserva pelas suas canções, agora 

lançadas em outro suporte que não o disco de vinil.  

 Composta em 1965, a canção “A Rita” insere-se no que Meneses (1982) chama de um 

período de composições repletas de um “lirismo nostálgico”.  Segundo a mesma autora, Chico 

até os anos de 1968 viveu meio que um parêntese na realidade, um pouco distante das 

agitações políticas ou sem se engajar totalmente nelas, certamente por ser seu início de 

carreira e por ainda não ter sido obrigado a mudar-se do país.  

Tal indiferença de Chico, ao nosso ver, em relação as mudanças no país pode ser, 

também, encarada como uma forma de resistência as movimentações político-econômicas. 

Dessa forma,  entendemos que determinados elementos que aparecem em suas primeiras 

canções, como em “A Rita” e “Juca”,  não são totalmente indiferentes ao contexto do país ou 

não demonstram de forma integral um distanciamento, como nos afirma Meneses (1982), mas 

nos dão sinais dos sentimentos de uma época e do que estava sendo vivido: o violão mudo, o 

ambiente do policial que reprime a expressão de Juca, a tristeza e a sensação do sujeito 

abandonado são formas veladas desse sentimento. Ao contrário da panfletagem explícita ou 

da crítica rasgada, temos nas canções uma sutil referência ao silêncio e a sensação de 

abandono sentida pelo eu poético, ligando-se ao momento vivido na época.  



Para Meneses (1982) esse período, o do “lirismo nostálgico”, perpassa pelos seus três 

primeiros CDs e a imagem que melhor representaria essa fase seria a janela, de onde o sujeito 

se posiciona e olha tudo o que acontece a distância. Além disso, em seus primeiros discos há 

uma negação dos meios industrializados e a busca por um primitivismo, pois este se encontra 

perdido. Dessa procura, vê-se que surge um saudosismo em suas canções ou um começo de 

um conformismo, representado por um parêntese na realidade, quando a dor abre espaço para 

a fuga - escape feito através da produção musical.  A estudiosa ainda considera que as 

produções dessa época buscavam a criação de um tempo mítico, como em “Carolina”, “A 

banda”, “O Realejo” e “Tem mais samba”, ou seja, um tempo de não sofrimento, sendo, 

também, a tentativa de superar o curso normal da vida através da criação desse outro plano.  

Após esse período, chegando à década de 1970 as canções de Chico sofrerão algumas 

mudanças no plano temático temporal, pois o compositor buscará a dimensão da utopia. 

Entretanto, em contramão ao que Meneses (1982) discorre sobre a indiferença das canções 

dos primeiros álbuns de Chico em relação aos acontecimentos da época, há quem aposte que 

“A Rita” em um jogo de troca de letras poderia ter se intitulada “A Dita”, ou seja, poderia ter 

sido também um implícita crítica a Ditadura militar que vigorava na época, metaforizada na 

mulher que leva a alegria do amado e deixa mudo o seu violão, que é, também, o seu meio de 

se expressar.  

Ao relacionarmos as canções com possíveis críticas veladas ao momento político da 

época intencionamos fazer análises que contemplem os sentidos provenientes das letras em 

paralelo com o seu contexto de produção. Isso não significa que desejamos, de certa forma, 

dizer que todas as canções de Chico Buarque devem ser de protesto e, por isso, melhores do 

que outras canções. Pelo contrário, inúmeros estudos sobre a obra de Chico Buarque 

percorrem diferentes temáticas também causadoras de curiosidade e interesse por parte dos 

pesquisadores. 

Voltando especificamente para a análise da canção, a mesma possui um ritmo não 

muito agitado, típico das canções de Chico. Em algumas performances assistidas por nós 

durante o trabalho foram usadas somente voz e violão. O foco fica inteiramente na audição da 

canção e na interpretação feita pelo próprio Chico Buarque. Gal Costa também canta “A Rita” 

em um show, com sua voz aguda, é uma frequente intérprete das canções de Chico, 

juntamente com Maria Bethânia, outra frequente intérprete.  

Podemos observar, por exemplo, que a freqüência da canção se liga as tensões 

passionais, por se tratar de um estado de paixão vivido pelo personagem que se vê 

abandonado, sem sorriso, sem assunto e sem as lembranças da convivência. Nas modalizações 



do ser a estrutura cai num ritmo mais lento, prolongam-se as vogais, destaca-se a freqüência, é 

desacelerada a continuidade e esvaziam-se os estímulos somáticos próprios da ação humana, 

como nos afirma Tatit (1996). 

Quanto aos traços narrativos presentes na canção, observamos que a história é de um 

relacionamento amoroso, cujo sujeito poético é abandonado pela mulher amada nos fazendo 

imaginar: o que poderia ter causado esse abandono? Porque Rita o deixou? Esse fato é 

perceptível logo no primeiro verso da canção “A Rita levou meu sorriso”, ocorrendo uma 

transferência, pois o sorriso desse eu está presente no sorriso da mulher, como se para que se 

existisse um fosse necessário o outro. Observemos a letra da canção: 

 

A Rita levou meu sorriso 
No sorriso dela, meu assunto 
Levou junto com ela o que me é de direito 
Arrancou-me do peito e tem mais: 
Levou seu retrato, seu trapo, 
Seu prato, que papel! 
Uma imagem de São Francisco 
E um bom disco de Noel 
A Rita matou nosso amor de vingança 
Nem herança deixou 
Não levou um tostão porque não tinha não 
Mas causou perdas e danos 
Levou os meus planos, meus pobres enganos 
Os meus vinte anos, o meu coração 
E além de tudo me deixou mudo o violão 
A Rita... 
(Chico Buarque, álbum de 1965) 
 

A intriga da canção sugere um enredo, que seria a integração dos fatos que se mostram 

internos à psicologia da personagem, ou seja, a história remete à um estado emocional do 

mesmo. Dessa forma, os traços narrativos da canção são encobertos por outros elementos, não 

ficando tão explícitos, como o estilo da linguagem. Essa característica é comum nas canções 

de cunho passional, como apontamos anteriormente com base nas considerações de Tatit 

(1996).  

Em “A Rita” é possível perceber elementos temporais que indicam a passagem do 

tempo, como nos versos “Levou os meus planos/ Meus pobres enganos/ Os meus vinte anos”, 

ou seja, a passagem é demonstrada através da perda da juventude, de seu tempo ao lado da 

amada que levou seus planos que eram “pobres enganos”. Há um embate entre tempos, 

passado e presente, pois seus os “planos” para um futuro foram levados para lugar nenhum, 

pois o sujeito que canta perdeu seu passado, perdeu “seus vinte anos”, época de programar-se 



para o futuro, idealizar e sonhar. Verifica-se apenas esse traço temporal, cujo teor demonstra a 

idade em que tudo aconteceu, em que foi vivenciado seu relacionamento com Rita. Dessa 

forma, na concepção de Reuter (2002) essa marca temporal marca a etapa de uma vida e 

verifica-se o envelhecimento desse eu poético.  

Segundo Reuter (2002), os elementos temporais servem, em um texto literário, para 

indicar uma ligação com o real ou não-real fora da história. Assim, quanto mais precisos esses 

elementos forem mais contribuirão para esse efeito. No caso da canção em analise não 

possuímos elementos precisos ou datas, é apresentada um sujeito que canta a sua solidão e a 

perda da sua juventude. Sua tristeza encontra-se na dificuldade de recomeçar, por achar que 

lhe resta pouco tempo.  

O eu poético da letra que, por extensão, poderia ser considerado o narrador do poema 

canção está em primeira pessoa, demonstrando seus sentimentos subjetivamente, pois é 

também o protagonista da história e sabe da essência de seu sentir.  Isso é perceptível no verso 

“Levou junto com ela/ E o que me é de direito/ Arrancou-me do peito”, pois trata dos 

sentimentos do peito, do coração, aqueles mais íntimos.  É esse mesmo narrador que denota 

quem ele é através da descrição daquilo que Rita levou, “Uma imagem de São Francisco/ E 

um bom disco de Noel”, mostra sua fé, sua música e seu violão em silêncio, mostra ainda que 

a solidão e o abandono o fez calar, pois entristecer é recolher-se ao vazio de ser deixado. 

Está presente na canção apenas o sujeito poético, que poderia ser considerado um 

narrador-protagonista, que descreve uma pequena história. Da mesma forma os elementos 

espaciais estão em número reduzido na história, estão representados pelos objetos que foram 

levados por ela, como o seu “retrato, seu trapo e seu prato”, objetos que montam espaços e 

nos mostram que a convivência de ambos se dava em um mesmo ambiente e o valor afetivo 

que esses objetos tinham para os personagens. Pois os objetos, o espaço, como vimos 

anteriormente podem ser entendidos como extensões da personalidade dos personagens, 

caracterizando-os.  

 A história da canção “A Rita” é breve, condizente com o espaço do poema-canção, 

pois condensa nas palavras poéticas um sem número de sentir e experiência. A canção articula 

a dor e o vazio do eu poético que canta a sua solidão com um enredo, cujas ações são 

anteriores ao próprio texto, ficando a cargo do ouvinte-leitor fabular sobre os motivos do 

abandono. Rita não levou dinheiro “porque não tinha não”, mas o vazio foi muito mais do que 

material, pois levou o tempo, a juventude, o coração daquele que chora a sua ausência, ela 

levou “seus vinte anos”, “seus planos”, silenciando a sua música. 



Entendemos na análise da canção que não há um completo distanciamento dos 

aspectos políticos da época, pois a sensação de abandono e o “violão mudo” podem 

representar, ainda que de forma velada e implícita, uma sensação do contexto vivido na época 

metaforizada na relação amorosa entre os sujeitos. Salientamos que essa é uma possível 

leitura, visto o contexto de sua produção e que outras leituras que levem em consideração a 

relação amorosa, a sensação de solidão deixada pela partida do amor também é válida, pois a 

literatura se apresenta dessa forma, sob o signo ambíguo mesmo que dentro de um campo de 

significação possível e coerente com o que o texto pode lhe de oferecer.  

 

2. 3 Leitura de “O Juca”: transição entre espaços de liberdade e tolhimento 

 

A canção “O Juca” escolhida para análise, também se refere a um envolvimento 

amoroso.  Quem atua nessa canção é um homem, em busca de seu amor, declarando-se. A 

canção “O Juca” é mais dinâmica, cômica e, assim como “A Rita”, foi também composta em 

1965 e trata-se de um samba despretensioso, mais leve, direcionado para a vida amorosa, para 

os fatos do cotidiano.  

Na canção, Juca, ao declarar o seu amor fazendo uma serenata e sambando na janela 

de Maria, é preso como meliante sem ainda alcançar o seu objetivo, acordar Maria. 

Entendemos esse trecho da canção como uma possível marca de crítica à repressão, visto o 

contexto em  que foi produzida, ao contrário do que  Meneses (1982) caracteriza como sendo 

essa época de sua produção como essencialmente distante das questões políticas. Pontuamos, 

também, que esse foi o recorte escolhido para o trabalho e que outras leituras podem ser feitas 

e serem, também, ricas de significados devido ao próprio status da literatura. No entanto, a 

leitura que fazemos das canções estão sendo baseadas em possíveis sentimentos de uma época 

em que prevalecia o tolhimento da liberdade de expressão e a violência praticada, 

representado na canção pelo delegado e pelo ambiente da delegacia.  

A canção, a partir das versões ouvidas para a pesquisa, liga-se ao que Tatit (1996) 

considera as tensões temáticas, pela freqüência dos sons e pela questão textual caracterizar o 

fazer. Na canção há os movimentos dos personagens constituindo uma história, mesmo que 

sem a participação efetiva de Maria.  Mais do que representações de sentimentos, da 

exploração do universo interior de cada personagem, a canção se apresenta como uma 

dinâmica. Mudam-se os espaços, há a dança feita no momento da serenata e a necessidade do 

personagem declarar-se. Na canção não é possível saber se Juca na realidade desejar iniciar 



uma conquista, fazendo uma surpresa para Maria ou reforçar o seu amor presenteando-a com 

uma serenata. Vejamos a letra de Chico Buarque:  

 
Juca foi autuado em flagrante 
Como meliante 
Pois sambava bem diante 
Da janela de Maria 
Bem no meio da alegria 
A noite virou dia 
O seu luar de prata 
Virou chuva fria 
A sua serenata  
Não acordou Maria 
 
Juca ficou desapontado 
Declarou ao delegado 
Não saber se amor é crime 
Ou se samba é pecado 
Em legítima defesa 
Batucou assim na mesa 
O delegado é bamba 
Na delegacia 
Mas nunca fez samba 
Nunca viu Maria  
(Chico Buarque, 1965) 
 
 

Na estrutura da canção de Chico fica explícita a preocupação com as rimas e a ligação 

entre as estrofes, como as rimas emparelhadas presentes logo no início: “flagrante”, 

“meliante”, “diante”. Aparece também na seqüência em “Maria”, “alegria”, “dia” e “fria”. O 

compositor sempre demonstrou uma grande preocupação com a sonoridade de suas produções 

e também com a música que acompanha a letra ou vice versa, conforme trecho de entrevista 

citada no presente estudo.  

O enredo envolve a prisão de Juca quando este dança em frente a janela de Maria. A 

presença da janela simboliza o distanciamento. Maria, dessa forma, estava em outro plano, 

daquele que vê os acontecimentos de longe. Segundo Meneses (1982) a janela poderia ser, 

também, o símbolo dessa fase musical de Chico, a do lirismo nostálgico, por representar 

também essa indiferença em relação ao que se passa, apesar de acharmos que existam 

elementos que se ligam ao momento político de tolhimento da época e não haja, 

especificamente, um total distanciamento da parte de Chico Buarque. 

Quanto aos traços narrativos da canção, observamos um eu poético que pode ser 

considerado um narrador em terceira pessoa, que sabe dos acontecimentos e dos sentimentos 

que se passam nos protagonistas da história. O tempo possui traços rápidos e pode ser 



percebido pelo trecho “a noite virou dia”, certamente por isso o incômodo feito por Juca que o 

ocasionou em sua prisão. 

É interessante observamos a questão espacial na canção. Na primeira estrofe, há uma 

modificação, é quando o “seu luar de prata virou chuva fria”. Dessa forma, o espaço, 

conforme nos aponta Reuter (2002), é uma projeção das situações vividas pelo personagem. 

Maria não correspondeu a serenata, portanto o ar romântico proporcionado pelo céu enluarado 

torna-se a indiferença, o silêncio do ser amado, representado na canção pela “chuva fria”.  

Há na canção, inicialmente, a presença dos personagens em um espaço aberto, a rua 

perante a janela. E, logo, a transposição para um espaço fechado – a delegacia. O espaço 

aberto, que é a rua, se liga ao plano da liberdade, onde é possível expressar-se, fazer “a 

serenata”, “dançar” e “tentar acordar Maria”. Nesse lugar que proporciona maiores 

movimentos, o sujeito consegue dizer do seu amor, expressar-se corporalmente e 

verbalmente. A delegacia, enquanto espaço fechado e por sua própria natureza é o espaço da 

repressão, onde o personagem não pode se expressar e fica enclausurado, em silêncio. Nesse 

ambiente, ao invés de ser feita a reeducação para inserir o sujeito novamente na sociedade, o 

mesmo é vigiado e punido por supostos crimes, inibindo a expressão de sua subjetividade. 

Assim como na canção “A Rita”, o silêncio e a repressão estão presentes, fazendo com que os 

personagens-protagonistas fiquem contidos, em um estado de silêncio, sem atitudes perante as 

situações.  

Mesmo assim, o sambista usando de sua leveza e malandragem questiona ao delegado 

fazendo batucada na mesa, pois diz “Não saber se amor é crime/ Ou se samba é pecado”, ou 

seja, o personagem mesmo estando nesse ambiente repressor rompe e indaga se suas atitudes 

são realmente erradas, se amar é algo proibido ou se sambar está para o profano. A canção 

representa o caso de amor, o desejo em se declarar e alcançar a amada com a voz, realizada 

através da serenata, e a tensão causada pelo elemento complicador: o delegado, cujo papel 

interrompe o seu fazer e o leva para esse espaço que o reprime, a delegacia.  

  

 2. 4 Leitura de “Madalena foi pro mar”: a intertextualidade bíblica contando o 

abandono 

 

 Ainda na trilha dos relacionamentos amorosos e do abandono, analisaremos agora a 

canção “Madalena foi pro mar”, composta em 1965, presente no primeiro álbum de Chico 

Buarque. A canção trata essencialmente da solidão e possui um forte simbolismo representado 



pelo mar. Faz, também, um movimento intertextual com a passagem bíblica ao levantar a 

figura de Madalena e Jesus. Vejamos a letra: 

 

Madalena foi pro mar 
E eu fiquei a ver navios 
Quem com ela se encontrar  
Diga lá no alto mar 
Que é preciso voltar já 
Pra cuidar dos nossos filhos 
Pra zombar dos olhos meus 
No alto mar a vela acena 
Tanto jeito tem de adeus 
Tanto adeus de Madalena 
É preciso não chorar 
Maldizer, não vale a pena 
Jesus manda perdoar 
A mulher que é Madalena 
Madalena foi pro mar 
E eu fiquei a ver navios 
(Chico Buarque, álbum de 1965) 

 

 De acordo com as versões por nós escutadas, verificamos a canção no nível das 

tensões passionais, visto ser uma canção com poucas ações. Apesar do ritmo do samba estar 

presente e haver uma frequência razoavelmente dinâmica, a canção representa um estado de 

espírito do personagem, expressado pelo desejo que Madalena volte, tratando de saudade e do 

vazio deixado por ela.  

 A questão espacial na canção adquire uma grande importância, pois é o mar que vai 

simbolizar a desordem na vida do personagem que fica. Gama-Kallil (2008) ao analisar o 

conto “A terceira margem do rio” de Guimarães Rosa, aponta que a partida para o rio, em 

nosso caso para o mar, pode ser o momento de desordenamento do mundo, que antes estava 

arrumado. É nesse momento que os personagens aproximam-se mais de si e de seus 

sentimentos. 

 Na primeira estrofe da canção, o sujeito poético ocupa uma função parecida com a de 

um narrador personagem, dizendo que Madalena, sua paixão, foi para o mar, o abandonou 

com os filhos. Seu desejo é que ela volte, retorne a casa e cuide dos filhos e, para isso, ele 

manda recado: 

 
Madalena foi pro mar 
E eu fiquei a ver navios 
Quem com ela se encontrar 
Diga lá no alto mar 



Que é preciso voltar já 
Pra cuidar dos nossos filhos 
(Chico Buarque, 1965) 
  

 Primeiramente temos o elemento mar, símbolo da desordem na vida do sujeito da 

enunciação, podendo ser, também, a ponte para outros planos e terras. É através do mar que 

Madalena saiu de seu território. Não sabemos as causas de sua partida, mas sabemos que por 

ser mulher e mãe, Madalena subverte a ordem por se encorajar a largar sua casa, seus filhos e 

seu marido.  

Logo, há no verso seguinte, “E eu fiquei a ver navios”, o sujeito na praia, perdido em 

seu olhar. A expressão popular “Fiquei a ver navios” denota justamente o sujeito que fica pra 

trás, sobra em determinada circunstância. O elemento “navio”, também, possui forte 

simbologia, pois “nas civilizações sem barcos os sonhos se esgotam, a espionagem ali 

substitui a aventura e a polícia, os corsários” (FOUCAULT apud GAMA-KHALLIL, 2008, 

p.67). Dessa forma, o sujeito está vendo os seus sonhos partirem ao longe, pois as 

embarcações significam justamente o acesso a outros mundos, o trânsito que o sujeito está 

inserido entre um mundo de normas e entre um de sonhos (GAMA-KHALIL, 2008, p.67). 

Além disso, a própria vela do navio com o movimentar dos ventos tem jeito de “adeus”. Tudo 

conspira para a partida de Madalena, o mar, o navio e, até mesmo, a vela.  

 A canção, também, estabelece uma relação intertextual com a Bíblia. Madalena era a 

personagem bíblica que traia o marido e Jesus pede que a perdoem. É dessa passagem a 

famosa frase “Quem não tem pecados que atire a primeira pedra”. Assim como na Bíblia, a 

Madalena da canção abandona o lar e os filhos, porém vemos uma situação de passividade do 

marido, pois ele quer que ela volte, manda recados e justifica sua postura, pois “Jesus manda 

perdoar/ A mulher que foi Madalena”. 

 Os elementos temporais não estão explícitos na canção. Vê-se basicamente que foi um 

relacionamento com tempo suficiente para terem filhos. Os personagens são apenas 

Madalena, os filhos e seu esposo que na canção não possui nome, sendo caracterizado mais 

por seu estado emocional.  

 

 2. 5 Leitura de “A Violeira”: a saga da nordestina em busca do sonho carioca 
  

 Em “A violeira” temos novamente a figura feminina na canção de Chico Buarque e 

Tom Jobim.. Nesse caso, a mulher sai em busca de sua sorte em inúmeros espaços. Temos na 

canção, uma narradora personagem que conta a sua saga em um tempo cronológico, pois 



inicia desde a sua infância como o seu sonho de sair de sua terra. Nas versões escutadas 

durante a pesquisa, sempre verificamos as intérpretes mulheres em performances belíssimas, 

como Gal cujo acompanhamento da voz era feita apenas por um violão, dando um ar de 

simplicidade. Assim, a canção atrai pela história, pela rima que a torna uma obra 

extremamente elaborada e interessante.  

Em um movimento comum das pessoas de sua terra, que buscam melhoria de vida em 

estados do sudeste, essa menina que se transformou em mulher sonha em vir para o Rio e sai 

de Araripe, passa em Sergipe, Pernambuco, Macapá, Ceará até chegar no Rio de Janeiro 

maravilhada com Ipanema e a beleza da cidade. Porém, em um movimento cíclico, perde os 

filhos em Fernando de Noronha e ter de voltar para sua terra em Quixadá. A sensação é que a 

rima define para onde a violeira vai passar.  

 Na canção a cidade se mistura com seus relacionamentos amorosos que na verdade 

duram apenas durante a estadia em determinado espaço. Sendo assim, a canção está repleta de 

personagens que servem de ponte para que a personagem siga de um lugar para outro. Há, por 

exemplo: um chofer, um cara de trabuco, um caixeiro viajante, um marinheiro e um artista. É 

interessante observar que sempre ao se referir a esses personagens há presença da partícula 

“um”. O artigo indefinido generaliza e foca em sua função e não em sua identidade 

particularizante. Esses personagens simbolizam também movimento e dispersão. São todos 

andantes e trazem o desprendimento dentro de si, são desbravadores como o marinheiro, que 

como discutido anteriormente está no barco, símbolo da transição do plano das regras e 

normas para o plano dos sonhos.  

 A violeira está justamente em um grupo que possui elementos semelhantes aos dela: a 

andança, a busca, a dispersão e o elemento cíclico, pois eles fazem o trajeto para depois 

voltarem a suas casas e postos. E é o que acontece com a violeira ao voltar para Quixadá. A 

canção, dinâmica e na maioria das vezes interpretada por mulheres por se tratar de um eu-

feminino, encaixa-se nas tensões temáticas. É, como as outras canções analisadas, um samba 

leve, que tem seu “projeto narrativo”, nas palavras de Tatit (1996), baseado na “ação”, no 

movimento da violeira que sai a cantar e a encantar, projetando o mesmo êxodo vivido por 

milhares de brasileiros que saem de suas casas no nordeste e vêm tentar uma vida melhor nas 

cidades metropolitanas.  

 Chico Buarque, em parceria com Tom Jobim consegue através de uma maneira leve 

colocar a questão dos trajetos brasileiros e do espaço desigual no qual vivem. A violeira por 

seu próprio ofício, artista em sua essência, vive uma vida diferenciada, andante. Porém, nos 



atentamos para essa caminhada feita, também, por várias pessoas, que saem de suas casas por 

não possuírem trabalho ou condições de vida.  

 Além disso, a violeira não deixa de ser mãe, tem filhos e sente a dor de perdê-los: 

 

Voltei pro Crato 
E fui fazer artesanato 
De barro bom e barato 
Pra mó de economizar 
Eu era um broto 
E também fiz muito garoto 
Um mais bem feito que o outro 
Eles só faltam falar 
 
Juntei a prole e me atirei no São Francisco 
Enfrentei raio, corisco 
Correnteza e coisa-má 
Inda arrumei com um artista em Pirapora 
Mais um filho e vim-me embora 
Cá no Rio vim parar 
 
(…) 
 
Me distrair 
Nos braços de um barqueiro sonso 
Despencar na Paulo Afonso 
No oceano me afogar 
Perder os filhos 
Em Fernando de Noronha 
E voltar morta de vergonha 
Pro sertão de Quixadá 
(Chico Buarque e Tom Jobim) 

 
 O estilo de narrativa da canção “A violeira” nos remete ao que Benjamim (1999)  nos 

diz sobre o narrador marinheiro, cujo saber está relacionado as suas experiências  em lugares 

outros. A personagem passa por diversos estados do Brasil e expressa suas experiências e 

sentimentos de acordo com esses lugares. Em alguns pontos ela expressa, por exemplo, um 

desejo de fixar-se, quando diz: 

 
Ver Ipanema 
Foi que nem beber jurema 
Que cenário de cinema 
Que poema à beira-mar 
E não tem tira 
Nem doutor, nem ziguizira 
Quero ver que é que tira 
Nós aqui desse lugar 
 



 No início da estrofe acima a violeira expressa o maravilhamento que sentiu ao 

deparar-se com o Rio de Janeiro, como se tivesse bebido Jurema, bebida indígena utilizada 

em rituais festivos e religiosos, causadora de alucinações e delírios.  Logo, ela demonstra o 

desejo de permanecer, estabelecer seu lar. No entanto, as adversidades fazem-na novamente 

andar, como por exemplo com a primeira autoridade que lhe escurraça: 

 
Será verdade 
Que eu cheguei nessa cidade 
Pra primeira autoridade 
Resolver me escorraçar 
Com tralha inteira 
Remontar a Mantiqueira 
Até chegar na corredeira 
O São Francisco me levar 

 

Percebe-se, dessa forma, uma mistura de sentimentos. Primeiro, o movimento 

próprio da violeira, o seu narrar estrangeiro, sendo proprietária do saber de outros lugares, por 

ter trilhado diferentes regiões, porém dentro de si há um desejo de se estabelecer em algum 

lugar, realizar seus sonhos. Segundo Benjamim (1999) o narrador marinheiro e o camponês 

trocam experiências, convivem juntos “na mesma oficina”. O segundo antes de se estabelecer 

foi também marinheiro, viajou e trouxe sabedoria e novas culturas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa, em seu decorrer, nos faz deparar com inúmeros questionamentos, 

descobrir, prolongar certos conceitos e optar por outros, nos dando a sensação de que um 

mundo de pontes poderiam ser feitas. No entanto, os recortes vão sendo realizados e levados 

em consideração no momento das análises. Faz-se, por exemplo uma abertura da discussão, 

pontos ficam abertos para que sejam levados à outros campos, para que outras pesquisas 

possam ser desenvolvidas com maior profundidade, como a questão melódica ou da 

performance, que mescla elementos que se interligam ao texto literário e são merecedoras de 

pesquisas particulares.  

Quando fizemos as escolhas das três primeiras canções, pensamos, por exemplo 

apenas nos traços narrativos das mesmas, porém elementos do silêncio, da repressão, do 

sujeito sendo tolhido pela sua expressão apareceram durante a análise, não encaixando-se 

exclusivamente no “lirismo nostálgico”, mencionado por Meneses (1983), que pressupunha 

um distanciamento e uma indiferença política do poeta, como colocamos no Capítulo 3. A 

palavra poética do samba buarquiano presente nas canções analisadas era sim repleta de uma 

tristeza, uma nostalgia, porém acreditamos haver uma implícita crítica à repressão que 

começava a imperar nas décadas de 1960 e 1970.  

O samba em sua alegria e dinâmica fica de frente com a tristeza do olhar do esposo 

abandonado em “Madalena foi pro mar”, do violão mudo deixado por Rita, pela expressão 

tolhida de Juca quando este queria gritar o seu amor por Maria. Nessas canções fica explícita 

o sujeito sempre sendo silenciado por algum movimento, que insiste em amordaçar-lhe as 

idéias e a sua expressão. A canção “A Rita” poderia ser lida como a “A Dita”, ou seja, em 

paralelo aos elementos estruturais pinçados surgem os elementos simbólicos, o jogo de 

palavras e as metáforas próprias do fazer literário de Chico Buarque.  

Ao olharmos para os sentidos das canções também atentamos para os seus traços 

narrativos, como narrador, personagens, espaço e tempo. De acordo com cada canção, as 

cenas narrativas são construídas e identificadas pelo ouvinte-leitor, o que nos possibilita 

perceber o quanto este gênero é híbrido por absorver elementos da poesia e também do texto 

em prosa. Enfim, o trabalho de pesquisa com a canção torna-se gratificante por ser também 

prazeroso e dilatar-se em um conhecimento que se estende à inúmeras vertentes da música 

popular brasileira, sendo um passo para que a mesma pesquisa possa ser estendida ou 

assumida por outros pesquisadores dispostos a adentrar nessa interessante viagem poética 

musical e buarquiana.  
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ANEXOS 

 
A Rita 
Chico Buarque  
 
A rita levou meu sorriso 
No sorriso dela, meu assunto 
Levou junto com ela o que me é de direito 
Arrancou-me do peito e tem mais: 
Levou seu retrato, seu trapo, 
Seu prato, que papel! 
Uma imagem de são francisco 
E um bom disco de noel 
A rita matou nosso amor de vingança 
Nem herança deixou 
Não levou um tostão porque não tinha não 
Mas causou perdas e danos 
Levou os meus planos, meus pobres enganos 
Os meus vinte anos, o meu coração 
E além de tudo me deixou mudo o violão 
A Rita... 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Juca 
Chico Buarque 
 
Juca foi autuado em flagrante 
Como meliante 
Pois sambava bem diante  
Da janela de Maria 
Bem no meio da alegria 
A noite virou dia 
O seu luar de prata 
Virou chuva fria  
A sua serenata  
Não acordou Maria 
Juca ficou desapontado 
Declarou ao delegado 
Não saber se amor é crime 
Ou se samba é pecado 
Em legítima defesa 
Batucou assim na mesa 
O delegado é bamba 
Na delegacia 
Mas nunca fez samba 
Nunca viu Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madalena foi pro mar 
Chico Buarque 
 
Madalena foi pro mar 
E eu fiquei a ver navios 
Quem com ela se encontrar  
Diga lá no alto mar 
Que é preciso voltar já 
Pra cuidar dos nossos filhos 
Pra zombar dos olhos meus 
No alto mar a vela acena 
Tanto jeito tem de adeus 
Tanto adeus de Madalena 
É preciso não chorar 
Maldizer, não vale a pena 
Jesus manda perdoar 
A mulher que é Madalena 
Madalena foi pro mar 
E eu fiquei a ver navios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A violeira 
Chico Buarque/ Tom Jobim 
 
Desde menina 
Caprichosa e nordestina 
Que eu sabia, a minha sina 
Era no Rio vir morar 
Em Araripe 
Topei como chofer dum jipe 
Que descia pra Sergipe 
Pro Serviço Militar 
 
Esse maluco 
Me largou em Pernambuco 
Quando um cara de trabuco 
Me pediu pra namorar 
Mais adiante 
Num estado interessante 
Um caixeiro viajante 
Me levou pra Macapá 
 
Uma cigana revelou que a minha sorte 
Era ficar naquele Norte 
E eu não queria acreditar 
Juntei os trapos com um velho marinheiro 
Viajei no seu cargueiro 
Que encalhou no Ceará 
 
Voltei pro Crato 
E fui fazer artesanato 
De barro bom e barato 
Pra mó de economizar 
Eu era um broto 
E também fiz muito garoto 
Um mais bem feito que o outro 
Eles só faltam falar 
 
Juntei a prole e me atirei no São Francisco 
Enfrentei raio, corisco 
Correnteza e coisa-má 
Inda arrumei com um artista em Pirapora 
Mais um filho e vim-me embora 
Cá no Rio vim parar 
 
Ver Ipanema 
Foi que nem beber jurema 
Que cenário de cinema 
Que poema à beira-mar 
E não tem tira 
Nem doutor, nem ziguizira 



Quero ver que é que tira 
Nós aqui desse lugar 
 
Será verdade 
Que eu cheguei nessa cidade 
Pra primeira autoridade 
Resolver me escorraçar 
Com tralha inteira 
Remontar a Mantiqueira 
Até chegar na corredeira 
O São Francisco me levar 
 
Me distrair 
Nos braços de um barqueiro sonso 
Despencar na Paulo Afonso 
No oceano me afogar 
Perder os filhos 
Em Fernando de Noronha 
E voltar morta de vergonha 
Pro sertão de Quixadá 
 
Tem cabimento 
Depois de tanto tormento 
Me casar com algum sargento 
E todo sonho desmanchar 
Não tem carranca 
Nem trator, nem alavanca 
Quero ver que é que arranca 
Nós aqui desse lugar 
 
 

 

 

 


