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“POLLY   na frente da cortina – Para que a arte dramática possa ter 
pleno efeito sobre vocês, solicitamos que fumem o quanto 
quiserem. Os intérpretes são os melhores do mundo, as 
bebidas não são falsificadas, as cadeiras são confortáveis. 
Apostas sobre o desfecho da ação podem se feitas no balcão 
do bar. A cortina de fim de ato fechará conforme as apostas do 
público. Pede-se também não dar tiros no pianista, ele faz o 
melhor que pode.” 
 
(B.Brecht – Trad. Fernando Peixoto) 



RESUMO 

 

 

A presente dissertação aborda questões referentes à sincretização da 

linguagem musical à cena teatral. A partir da ideia de jogo entre as substâncias 

sensoriais, do contracenar entre diversos planos da expressão, visamos a 

descrever, nos planos da expressão e do conteúdo da enunciação teatral, de 

que modo a música se organiza e contribui para a construção da narrativa e do 

discurso cênicos. O corpus desta pesquisa constitui-se da gravação em vídeo 

de uma cena escolhida dentre vários espetáculos do grupo teatral paulistano 

Circo Grafitti. O trabalho da companhia se caracteriza por montagens que 

cultivam o gênero da comédia musical, sempre inéditas, em processo 

colaborativo no trabalho de pesquisa, composição ou adaptação de textos e 

canções. O quadro teórico utilizado para proceder à análise é o da Semiótica 

de linha francesa, greimasiana, por esta trabalhar com o plano de conteúdo dos 

textos em diversos planos de expressão e com a sincretização no plano da 

expressão, bem como por entender o texto como uma organização que produz 

efeitos de sentido.  

 

Palavras-chave: Comédia Musical. Sincretismo. Semiótica Discursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation addresses issues related to the syncretization of the musical 

language to the dramatized scene. Considering the idea that there is a game 

between the sensory substances, from an act in concert among different 

expressed plans, we intend to describe, in the expressed plans and in the 

purport of the drama enunciation, how the music is organized and how it 

contributes to the construction of the scenic narrative and speech. The corpus 

of this research is a video recording of a scene chosen among various 

performances of a theater group from São Paulo, Circo Grafitti. Their work is 

characterized by musical comedy plays, that have not been performed yet, and 

they are produced based on a collaborative research, composition or adaptation 

of scripts and songs. The theoretical framework of the analysis of this 

dissertation is the French Semiotics by Greimas, because it considers the 

purport plan of the texts in several planes of expression as well as the 

syncretization in terms of expression, also it understands the script as an 

organization which carries the effects of meaning. 

 

Keywords: Musical Comedy. Syncretism. Semiotics Discourse. 
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PRÓLOGO 

  

Entrei para a vida da música quando, ainda criança, pela primeira vez, vi 

um piano. Aquele móvel, muito maior do que eu, madeira que perfumava a sala 

da madrinha. Quase à altura do nariz, revelava-se uma série geométrica de 

teclas revestidas em branco amarelado e preto, dispostas uma ao lado da 

outra.  Havia um brilho, e minha mão curiosa e hesitante cedeu ao impulso de 

querer sentir aquilo. Frio. Era frio, meio escorregadio, mas, ao mesmo tempo 

não era liso demais, pois o dedo ficava seguro sobre aquela superfície. Deixei 

o peso da mão incidir sobre uma das teclas, e um som invadiu meu 

pensamento. Minha respiração mudou, a sala deixou de existir como se espaço 

e tempo tivessem se tornado uma coisa só.  

Com o passar dos anos, a possibilidade de ter executado aquele 

pequeno gesto faria com que eu dedicasse a maior parte dos meus dias ao 

estudo das articulações sonoras. Aprenderia pelas mãos e ouvidos de minha 

família, depois pelas mãos dos professores, a compreender, a expressar, a 

comunicar e a interagir por meio da música. Um caminho por vezes doloroso, 

repleto de bifurcações e escolhas, sujeito a julgamentos, reflexões, abandonos 

e retomadas, distanciamentos e reaproximações. 

A família mudou-se para São Paulo. Vindo do interior de Minas, dos 

doze para os treze anos, vivi aqui, na cidade que me pareceu uma terra 

estranha, o começo conturbado da minha adolescência. Saído de uma 

pequena escola católica, com as amizades e os lugares deixados para trás, fui 

matriculado no Colégio Mackenzie. Devo ter sido o pior aluno daquele ano de 

1972, quando cursei a 7ª série, turma F! Notas baixas, sem amizades, choros 

noturnos, certamente motivo de preocupação para a família. Mas, algo 

aconteceria ainda naquele ano que marcaria profundamente minha trajetória: o 

Mackenzie havia programado uma ida dos alunos ao teatro. Fui. Fui... e não 

mais voltei! 

As luzes se apagaram na plateia ruidosa. As cortinas se abriram e a vida 

jorrou do palco. Havia gente, música, escadarias, diálogos, movimento, canto, 

luzes, era um empenho coletivo em torno de uma história. Mais coletivo ainda 

se tornou, porque a peça teve de ser interrompida. Os atores deixaram de 
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representar, ficaram parados.  Uma produtora veio ao palco, dirigiu-se ao 

público, e pediu silêncio e respeito aos espectadores, pois o barulho que vinha 

da plateia atrapalhava o andamento do espetáculo. Ainda disse que o Teatro 

era um ritual, que o encontro do público com o artista devia ser regido por uma 

cumplicidade, que os atores também sentiam tudo o que se passava na sala, e 

que eles precisavam de concentração para trabalhar. Depois disso, 

continuaram a peça. Não me lembro se os alunos ficaram mais silenciosos ou 

não. Sei que tive a minha primeira aula de teatro. Tomaria conhecimento, anos 

depois, que aquela produtora era a atriz Cleyde Yáconis. No palco do Teatro 

SESC Anchieta, sob a direção de Flávio Rangel, Suely Franco interpretava a 

personagem Lola de “A Capital Federal”, do comediógrafo brasileiro Artur 

Azevedo. 

Depois que descobri que a música dos meus dedos e garganta 

encontrou sua função ao estabelecer uma junção com a cena, também subi 

naquele mesmo palco, como um artista de teatro. 

Assim, passadas muitas peças e teclas tocadas, deparei-me com as 

teorias acerca da linguagem e com outros grandes mestres, aqueles que se 

dedicam ao estudo acadêmico do sentido dos textos e discursos que circulam 

no mundo, e me propus a estabelecer um diálogo entre essas teorias e a cena 

teatral musicada, com a perspectiva de descrever como se produzem os efeitos 

de sentido nesse tipo de texto, que reúne a mão e o coração de muitos artistas 

e técnicos para ter existência.  

Dito isto, respeitosamente peço licença para empreender esta 

dissertação de mestrado, e pela mão desta nobre orientadora, artista da 

linguagem que, generosamente, me acolheu, realizo o gesto de deixar a 

primeira voz do discurso para habitar, a partir do próximo parágrafo, a voz que 

se compõe e se encaminha, como no teatro, pela junção com muitas outras. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

  

 

 

 

 

 

A interação das linguagens no teatro é o foco de interesse desta 

dissertação. Se nos detivermos com atenção, perceberemos a obra teatral 

encenada, sobretudo quando se tem em mente o teatro de grupo, como uma 

das atividades humanas na qual é essencial o exercício compartilhado e 

interativo de várias linguagens. 

Algirdas Julien Greimas, fundador da escola semiótica de Paris, nos diz 

que “serão consideradas como sincréticas as semióticas que – como a ópera 

ou o cinema – acionam várias linguagens de manifestação” (s.d., p. 426).  

Assim, entendemos o teatro encenado como um texto sincrético. No discurso 

teatral, podemos identificar a presença de um conjunto de sujeitos adjuvantes 

do enunciador – o dramaturgo, o preparador corporal, o iluminador, o 

cenógrafo, o figurinista, o diretor musical, o encenador e, sobretudo, os atores 

que personificam e agem em cena, imbuídos de todos os aspectos que 

efetivamente darão vida ao espetáculo, transformando seus próprios corpos em 

um meio de comunicação estética. Esse conjunto de adjuvantes termina por 

formar um único enunciador que tem por enunciatário o público: entre eles 

constrói-se uma via comunicativa composta de múltiplas substâncias sensoriais 

em jogo, que corroboram para a construção de uma nova linguagem, armada 

pela tessitura do discurso da encenação. Nos textos sincréticos, tal como 

ocorre no teatro, “a particularidade matérica das linguagens em jogo se 

submete a uma força enunciativa coesiva, que aglutina as materialidades 

significantes em uma nova linguagem”. (TEIXEIRA, 2009, p. 58) 

A partir do legado da cultura grega ao ocidente, as artes foram sendo 

organizadas como linguagens estratificadas independentes entre si, com 

fronteiras e convenções bem delimitadas. Entretanto, após a reviravolta 

O mistério do teatro reside numa aparente 

contradição. Como uma vela, o teatro consome a 

si mesmo no próprio ato de criar a luz. Enquanto 

um quadro ou estátua possuem existência concreta 

uma vez terminado o ato de sua criação, um 

espetáculo teatral que termina desaparece 

imediatamente no passado. 

Margot Berthold 
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estética iniciada nos primórdios do século XX, conforme atestam os 

historiadores, houve o relaxamento dessas fronteiras que, aos poucos, 

perderam sua definição e se interpenetraram. Por exemplo, a música, até então 

conhecida como a arte do tempo, passa a agregar conceitos espaciais; as artes 

visuais, antes vinculadas ao espaço, assimilam o tempo; a dança, arte do 

movimento, incorpora elementos do teatro; o teatro, por sua vez, comumente 

associado ao diálogo e à ação dramática, torna-se fragmentado e transversal; 

e, os textos multimídia criam novos espaços e tempos virtuais na comunicação. 

Por outro lado, o estudo do nascimento da arte – que se baseia em 

observações das tribos aborígenes, nas pinturas das cavernas pré-históricas e 

em danças e costumes populares, aponta que a música, a dança e o teatro 

surgiram juntos e comungaram o mesmo espaço de atuação. Estiveram 

presentes nos rituais sagrados e místicos dos povos primitivos, manifestados 

em cantos, danças e representações. As procissões, as invocações aos 

deuses e os rituais de iniciação e de fertilidade já apresentavam, como 

revelação das relações sensoriais do homem com o mundo, a mistura dessas 

três linguagens compostas de sons, sincretizados à gestualidade e à 

performance do ator transformado em outro, representando para uma 

audiência participante, amparado por máscaras e vestimentas, em um espaço 

ritualístico. Nesse início pré-histórico, “os homens dançam, gritam, batem em si 

próprios, pintam o rosto e o corpo, ora no intuito de conciliar a proteção dos 

deuses poderosos, ora de os afastar, assustando-os.” (STEHMAN, s.d., p. 19) 

Na Ática, por exemplo, as artes amalgamadas serviram a um mesmo propósito 

nos festivais dionisíacos, e cumpriram o papel de estabelecer uma ligação 

direta entre deuses e homens.  

Greimas (1975, p. 65) classifica gestualmente essa atividade humana 

como “atividade mítica”, ou seja, essas danças não procuram comunicar um 

sentido aos espectadores, mas, transformar o mundo. Em outra direção, o 

semioticista postula haver uma transposição da gestualidade, quando a 

intenção do gesto for a de comunicar algo entre interlocutores, ou seja, o gesto 

torna-se um discurso, comparável “às estruturas narrativas dos discursos 

linguísticos”. Desse modo, a ‘dessacralização’ do discurso mítico é a 

transposição do mítico para o estético. 
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Notamos que, no teatro, essa transposição ocorre tanto na tragédia 

quanto na comédia, expressões máximas do teatro helênico, já que estas 

foram acompanhadas por coros ritmados, cantos e danças. É no período da 

Grécia Clássica que a música, o teatro e a dança dão seus primeiros passos no 

sentido de se afirmarem como linguagens independentes, com estética própria, 

adquirindo e fixando elementos estruturais, vocabulário estratificado e 

convenções que viriam a se tornar modelares para que se desenvolvessem no 

mundo ocidental pelos séculos seguintes. 

Sabe-se também que na Grécia Clássica, berço do teatro ocidental, a 

concepção mitológica de mundo foi determinante para a formação do campo 

discursivo da tragédia, enquanto que a comédia esteve baseada, desde o seu 

nascimento, na crítica e no escárnio dos costumes dos cidadãos, ou seja, 

inscrita no domínio do humano.  No período de ouro do Império Romano, o 

teatro e a música refletiram uma nova ideologia, dividindo o palco com os jogos 

de gladiadores, lutas de animais, espetáculos acrobáticos e de variedades. O 

derramamento de sangue humano no Coliseu foi o símbolo eufórico para 

plateias com mais de 50.000 pessoas. Na Era Medieval cristã, por um lado, o 

teatro e a música dialogam com Deus e o Diabo e adquirem e veiculam o 

discurso oficial da Igreja, por meio de peças de teor religioso e moralizante. A 

música desse período ressignifica-se em oração e transmite a palavra, dita 

divina, tornando-se um instrumento de propaganda da ordem cristã. Por outro, 

há também, no mesmo período, o surgimento do teatro e da música profanos 

nas manifestações populares. O Renascimento redescobre a estética do 

mundo clássico e reproduz na temática do teatro o conceito da nova ordem de 

mundo que tem o homem como a medida de todas as coisas. É durante o 

Renascimento que a arte profana se subdivide em erudita e popular. 

Embora tenham seguido rumos distintos pelos séculos seguintes, 

parece-nos que a música, a dança e o teatro nunca se divorciaram 

completamente. Podemos dizer que essas artes ora estão mais próximas, ora 

mais distantes, mas sempre interligadas por noções que lhes são inerentes 

como, por exemplo, o ritmo. Na dança, o corpo se movimenta ritmicamente, 

assim como, na música, o ritmo é um elemento crucial. Na literatura, há o ritmo 

do texto, nas artes visuais, o ritmo das figuras. Na encenação teatral, ele está 
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presente de maneira plural, pois na obra teatral encenada há, em geral, um 

profícuo sincretismo dessas linguagens. 

Nesse sentido, aproximamo-nos do tema da presente dissertação. A 

partir da ideia de jogo entre as substâncias sensoriais, do contracenar entre 

diversos planos da expressão, visamos a especificar e detalhar um recorte 

sobre as relações de sentido da linguagem musical com a da cena teatral, 

notadamente na construção do gênero comédia musical. Para tanto, julgamos 

necessário investigar diversas substâncias sensoriais, como a sonoro-verbal, 

sonoro-musical, gestual e visual. Além disso, partimos do pressuposto de que a 

cena teatral é um texto que, além do caráter sincrético, tem função 

primordialmente poética. No texto poético, o trabalho com o plano de 

expressão cria novas relações com o plano de conteúdo para produzir efeitos 

de sentidos. Procuraremos mostrar como isso acontece nos textos teatrais, e 

especialmente nos da comédia musical, apresentando as complexidades 

dessas relações entre expressão e conteúdo de um texto definido pelo 

sincretismo. 

A origem desse interesse reside, em primeiro lugar, na expectativa 

despertada em nós, ao tomarmos conhecimento das teorias do discurso na 

graduação em Letras, sobre a possibilidade de relacionar, sob uma perspectiva 

teórica, as linguagens musical e teatral. Em segundo lugar, pelo fato de 

ministrarmos aulas em curso de graduação em Letras, sentimos a necessidade 

de um aprofundamento nas teorias relacionadas ao texto e ao discurso. 

Finalmente, em terceiro lugar, por possuirmos experiência prática de mais de 

vinte anos como diretor musical, seja como compositor, preparador vocal, 

pianista ao vivo e arranjador em espetáculos teatrais, desejamos refletir sobre 

a relação, e, possivelmente explicitar a dinâmica do jogo existente entre as 

linguagens na produção de efeitos de sentido na comédia musical.  

Para explicarmos a natureza desse encontro e da sincretização das 

linguagens no teatro, é necessário fazermos uma breve definição do sentido do 

termo jogo no contexto da cena teatral. 

Conforme F. Wagner (1978, p. 30), jogar em cena é algo que está 

intimamente relacionado à atuação, à representação. Representar, em inglês, é 

to play; em alemão, spielen; em francês, jouer. Embora em português o termo 

representar seja mais adequado para expressar o ato de interpretar um papel, 
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semanticamente, a metáfora do termo jogo é largamente empregada para 

descrever o encadeamento dos elementos da cena em atuação.  

Por outro lado, o jogo está na base da linguagem. Huizinga (2004, p.7) 

referenda que a linguagem permite que, ao distinguir e designar o mundo, o 

homem o eleve ao domínio do espírito. Para o autor, por trás de toda 

expressão abstrata oculta-se uma metáfora, e toda metáfora é jogo de 

palavras. Continuando, ele nos diz que 

 

uma das características mais importantes do jogo é sua separação 

espacial em relação à vida quotidiana. É-lhe reservado, quer material 

ou idealmente, um espaço fechado, isolado do ambiente quotidiano, e 

é dentro desse espaço que o jogo se processa e que suas regras têm 

validade. (2004, p.23) 

  

Mesmo que o espaço da rua seja o escolhido para se jogar, propõe-se 

uma separação, uma delimitação temporal e espacial para servir de campo de 

jogo. 

Ainda, para o autor, a festa também é considerada um jogo, já que ela 

realiza uma interrupção da vida quotidiana para se realizar, e ambos são 

limitados no tempo e no espaço. Dentre os gêneros literários, aquele que se 

manteve mais ligado ao jogo é o drama, pelo fato de constituir uma ação, séria 

ou cômica, de forma lúdica, num espaço determinado. 

Assim, podemos dizer que a música unida ao teatro também deve se 

separar da esfera cotidiana para participar de forma lúdica em uma ação 

desenvolvida num espaço poetizado. 

O teatro mobiliza várias linguagens sonoro-visuais, e o sentido nasce do 

jogo de relações lúdicas estabelecido entre elas no aqui e agora da 

representação. 

Conforme Pavis, 

 

Se se admite que todo texto faz empréstimos de textos anteriores tanto 

quanto lhes traz uma nova informação (intertextualidade), pode-se 

supor que o mesmo ocorrerá em relação ao jogo do ator. [...] para 

apreendê-lo corretamente, seria preciso recorrer a uma noção de 

interludicidade. [...] o ator entra necessariamente no jogo de seus 
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parceiros: falando da mesma coisa, evoluindo na mesma situação. 

Assim, “jogar a réplica” consistirá em usar o impulso do discurso 

anterior. (2005, p. 222-3) 

 

 Como o texto cênico é composto de diversos planos de expressão que 

veiculam conteúdos, podemos dizer que o enunciado teatral admite que um 

jogo de réplicas aconteça em diversos planos de expressão. Dessa maneira, 

uma relação de diálogo se estabelece, por exemplo, em um monólogo no qual 

podem interagir o ator (voz, gesto), a música (som), a iluminação (visual), bem 

como os outros elementos da cena. O eu mobilizado pela enunciação compõe-

se de uma relação intersubjetiva de diversos “eus” sincretizados e 

complementares, responsáveis pelo discurso enunciado. Do jogo intersubjetivo 

e interlúdico dos diversos planos, resultará o efeito de sentido. Se o jogo textual 

for mais expressivo ou mais racional, mais temático ou mais figurativo, isso 

dependerá da escolha e do encaminhamento lógico que o enunciador proporá 

para as situações dramáticas.  

 Outro modo de perceber algumas pistas de como se estrutura o jogo das 

diversas linguagens que estão à mão do enunciador teatral, talvez seja o de se 

perscrutar, também nos dicionários, os significados dos termos “jogo cênico” e 

“contracenar”. 

 A expressão “jogo cênico” significa o “aproveitamento e coordenação 

dos diversos elementos que compõem a representação teatral e determinam 

seu efeito sobre os espectadores” (AULETE, 2012).  Já o termo “contracenar” 

refere-se ao “ato de contracenar; atuação de um ator com outro em cena, sob a 

forma de diálogos, gestos etc.” (HOUAISS, 2012) 

 Dessa forma, à medida que os adjuvantes do enunciador mobilizam uma 

série de substâncias no ato de enunciar, o jogo estabelecido pela ação de 

contracenar promove um efeito de sincretização, que é o produto resultante da 

interação das diversas substâncias postas em jogo. 

O objetivo geral que se impõe nesta dissertação é o de descrever, nos 

planos da expressão e do conteúdo da enunciação teatral, de que modo a 

música se organiza e contribui para a construção da narrativa e do discurso 

cênicos.  
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Como objetivos específicos, propomos: 

 

1) explicitar o papel da música no gênero comédia musical; 

2) investigar como se constroem os efeitos de sentidos nesse gênero; 

3) analisar como se dão os sincretismos da linguagem no texto teatral 

encenado e como se constroem as relações poéticas entre 

expressão e conteúdo, nesse tipo de texto. 

 

Como o foco desta pesquisa é a investigação do sentido em um texto 

sincrético, o quadro teórico que nos parece mais adequado e fundamental para 

esta jornada, é o da Semiótica de linha francesa, greimasiana, por esta 

trabalhar com o plano de conteúdo dos textos em diversos planos de 

expressão e com a sincretização no plano da expressão, bem como por 

entender o texto como uma organização que produz efeitos de sentido. Para 

Greimas, investigar como o texto se organiza é um modo de explicitar a sua 

significação. Além disso, com o objetivo de especificar os aspectos discursivos, 

dialógicos e intertextuais, consideramos ser necessária uma incursão pela 

teoria bakhtiniana, rediscutida por Fiorin e Barros. Também, a consulta a 

trabalhos diversos sobre os discursos da música, da dança e do teatro 

fundamentados na semiótica discursiva trará maior clareza quanto à análise 

das múltiplas substâncias da expressão aglutinadas na cena teatral. Ainda, 

como apoio suplementar para o arcabouço teórico, utilizaremos uma 

bibliografia específica com base historiográfica, para música e teatro. 

Se o conhecimento prático que temos da linguagem musical/teatral 

poderá facilitar o entendimento das questões teóricas e a análise do corpus, a 

leitura da bibliografia renderá, sem dúvida, também aplicações práticas, tanto 

em sala de aula quanto na criação de espetáculos futuros. 

O corpus desta pesquisa constitui-se da gravação em vídeo de uma 

cena escolhida dentre vários espetáculos do grupo teatral paulistano Circo 

Grafitti. O grupo surge em 1989, por ocasião da montagem do espetáculo Você 

Vai Ver O Que Você Vai Ver, adaptação bem sucedida do livro Exercices de 

Style, do francês Raymond Queneau, com direção de Gabriel Villela.  Desde 

então, o trabalho da companhia se caracteriza por montagens que cultivam o 

gênero da comédia musical, sempre inéditas, em processo colaborativo no 
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trabalho de pesquisa, composição ou adaptação de textos e canções. Isto 

significa dizer que os integrantes do grupo participam ativamente do processo 

de criação e produção do todo que envolve a encenação, em um diálogo 

constante com o conjunto de criadores envolvidos em suas produções. 

 No gênero Comédia Musical, o Circo Grafitti produziu, ainda, 

Almanaque Brasil, de Noemi Marinho, em 1993; Ifigônia, tradução e adaptação 

de um texto da goliardia italiana, em 1994; O Gato Preto, texto e direção do 

próprio grupo, baseado nos textos e canções dos cabarés europeus do início 

do século XX, em 2002; Alô, Alô, Terezinha!, de Pedro Vicente, Helen Helene, 

Rosi Campos, Pedro Paulo Bogossian e Hugo Possolo, em 2004, espetáculo 

que retrata a trajetória da televisão brasileira; e, em 2006, De Pernas Pro Ar!, 

uma compilação de cenas de espetáculos anteriores. Estruturadas em 

esquetes, suas peças dialogam com um público bastante eclético e de 

qualquer idade. 

Sobre a realização de O Gato Preto, escreve o crítico teatral Alberto 

Guzik: 

 

"O Circo Grafitti está de volta.(...) Após enveredar pelo teatro 

de variedades em Você Vai Ver... e de reviver a era do Rádio em 

Almanaque Brasil, a companhia mergulha no mundo do cabaré e do 

café concerto (...) Os assuntos abordados por O Gato Preto vão da 

vida familiar à política e à corrupção, do sexo à moda, da paródia da 

história às relações afetivas. Os números permitem aos intérpretes o 

emprego de uma comicidade elegante, que anda em desuso nestes 

tempos de humor pesado, caricatural. Os palavrões são substituídos 

pelo duplo sentido. A malícia entra no lugar do cômico sexualmente 

explícito que os programas humorísticos de TV se encarregaram de 

impor como padrão. (...) O Circo Grafitti parece ter voltado para ficar ". 

(GUZIK, 2002) 

 

A escolha do corpus obedece a alguns critérios que consideramos 

essenciais: primeiramente, de gênero, ou seja, a comédia musical; em seguida, 

de relevância, por terem sido realizadas por um grupo teatral ainda em 

atividade, reconhecido no âmbito do teatro paulista, afinado com a tradição da 

comédia musical brasileira; finalmente, e talvez o mais importante, por 

considerarmos instigante e enriquecedor empreender uma análise semiótica 
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em um texto encenado cujo conteúdo é meticulosamente construído em tantas 

e distintas materialidades. 

Há diversas maneiras de se fazer teatro, ou seja, cada grupo, ou mesmo 

cada produção parte dos pressupostos que lhes parecem essenciais para o 

que deve ser considerado relevante artisticamente em um momento específico. 

Por isso, ao propormos uma investigação dos elementos da cena da comédia 

musical do Circo Grafitti, não pretendemos instituir nem confirmar a existência 

de modelos que devam ser seguidos. Mas, acreditamos que o estudo de casos 

específicos possa contribuir no sentido de lançar luz sobre a arte tão fugaz que 

é o teatro. 

O fato de utilizarmos gravações de sessões dos espetáculos não 

prejudica substancialmente, a nosso ver, o valor da análise, embora o teatro 

seja sempre marcado pelo encontro dos artistas com o público. 

Em face do exposto, organizamos a presente dissertação em dois 

capítulos. No Capítulo I, traçamos um breve panorama sobre a relação da 

música com o teatro e o estudo das funções da música no espetáculo teatral; 

no Capítulo II, apresentamos os pressupostos teóricos da Semiótica Discursiva 

à medida que procedemos à análise da canção e da cena “Divino Maravilhoso”, 

inserida no espetáculo Alô, Alô, Terezinha!; seguem-se a esses capítulos, a 

Conclusão, as Referências Bibliográficas, e o Anexo no qual se encontra a 

gravação digitalizada da cena. 
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CAPÍTULO 1: A MÚSICA E SEUS PAPÉIS 
 
 
1.1 A música de teatro  
 

A junção da música com o teatro pode nos remeter em primeira instância 

ao modelo cognitivo da ópera, ou ainda ao do teatro musical americano, talvez 

os dois gêneros dessas linguagens em sincretismo mais difundidos, nos quais 

a música e a dança geralmente ocupam um lugar de maior destaque. 

Entretanto, a música participa da multiplicidade dos gêneros dramáticos desde 

a antiguidade. Há música na tragédia e na comédia, e em seus 

desdobramentos como a farsa, o drama, a tragicomédia, o melodrama etc.  

O conceito de música de cena opõe-se naturalmente ao conceito de 

música absoluta. Segundo o dicionário Grove de música, música absoluta é 

uma 

 

Expressão usada pela primeira vez por escritores românticos alemães, 

para um ideal de música “pura” independente de palavras, arte 

dramática ou sentido representativo; sugeriu-se que esse tipo de 

música deveria ser compreendido como uma estrutura objetiva sem 

conteúdo expressivo. (1994, p. 632) 

 

A música pura pretende transmitir conteúdos estritamente musicais, 

conduzidos rigorosamente por uma organização sonora, isto é, esse tipo de 

música é veículo de sentidos cujos traços são marcados pela ausência de 

sincretismo com os elementos de outras linguagens. Seu sentido deve ser 

captado exclusivamente pelo jogo entre os elementos musicais como o ritmo, a 

harmonia e a melodia. 

Por sua vez, a música concebida ou adaptada para o teatro é chamada 

de música de cena. Uma das expressões notabilizadas para esse tipo de 

música é música incidental.   

Conforme o mesmo dicionário, a música incidental é uma 

 

Música composta para, ou usada em, uma produção dramática, filme, 

ou programa de rádio ou televisão. No drama grego antigo, a música 

intervinha em pontos significativos, e nos milagres e mistérios 
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medievais acompanhava entradas e saídas, imitava efeitos da vida real 

e acentuava o simbolismo. (1994, p. 635) 

 

Nesse aspecto, criou-se uma nomenclatura para designar tanto as 

formas teatrais que utilizam a música como um dos seus elementos chave, 

quanto para as formas musicais que colaboram para o desenrolar de uma ação 

dramática. 

Relativamente às formas teatrais com música, alinham-se gêneros como 

a tragédia musical, o drama musical, o melodrama musical, a farsa musical, a 

comédia musical etc. Assim, teoricamente, todo gênero essencialmente teatral 

pode receber a colaboração adjuvante da música. 

Já a música de cena pode realizar-se sob uma multiplicidade de gêneros 

e estilos, seja como canções cantadas ou instrumentais que podem ocupar a 

totalidade de uma cena, seja como vinhetas, efeitos sonoros, cenário sonoro, 

acompanhamento de entreatos, entre outros. 

Podemos inferir, a partir das duas definições apontadas, que é música 

de teatro aquela que se sincretiza à arte dramática para produzir efeitos de 

sentido no drama. 

Sob a perspectiva da Semiótica, a música de cena adquire um caráter 

mais intenso, pontual e passional, porque ao relacionar-se com os elementos 

da cena, marca entradas e saídas de personagens, acentua passionalmente 

determinados momentos, ou mesmo, exacerba o caráter simbólico da obra. Ao 

sincretizarem-se à cena, os elementos sonoro-musicais tanto recebem quanto 

inserem sentidos passionais ao tecido teatral. 

Ainda, no verbete anterior, evidencia-se que essa música é “composta 

para, ou usada em, uma produção dramática”.  Nesse sentido, ao estabelecer 

relação com a arte dramática, a música deve cumprir determinados papéis ou 

funções, que serão o objeto de investigação neste capítulo.  

O primeiro significado de drama vem do grego e quer dizer ação. 

Segundo Esslin (1978, p.21), “o drama é a forma mais concreta na qual a arte 

pode recriar situações e relacionamentos humanos”. Para o autor, as formas 

narrativas de comunicação comumente relatam acontecimentos ocorridos no 

passado, no espaço do lá e no tempo do então, ao passo que “a concretividade 

do drama acontece em um eterno presente do indicativo”, no espaço do aqui e 
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no tempo do agora. Assim, a ação no teatro dramático se alinha ao 

acontecimento da vida real, ainda que a ação seja uma representação, um 

jogo. 

Souriau (1993, p.35) diz que toda ação leva a uma situação dramática, e 

a situação conduz a uma ação. Para que isso aconteça, é necessário que se 

dispare uma mola ou motivação dramática que obriga os personagens a agir. A 

motivação seria a “intolerabilidade da situação em que se encontram colocados 

os personagens”, levando-os a fazer um esforço para rompê-la. 

Desse modo, o arranjo dramático de um texto leva em conta a 

organização narrativa como concebida pela semiótica greimasiana, pois a 

situação dramática põe em cena sujeitos em busca de determinados valores, e 

isso termina por revelar uma estrutura narrativa que a semiótica identifica nos 

textos em geral, sejam verbais, visuais ou sonoros. 

Conforme Fiorin (2008, p. 27-8), “a narratividade é uma transformação 

situada entre dois estados sucessivos e diferentes”.  Uma narrativa mínima 

ocorre quando de um estado inicial segue-se uma transformação e um estado 

final. As narrativas relacionam sujeitos e objetos em dois tipos de enunciados: 

os de estado, nos quais há uma relação de junção (conjunção ou disjunção) 

entre um sujeito e um objeto; e os de fazer, nos quais se realiza a passagem 

de um enunciado de estado a outro. 

Assim, o esforço que os personagens fazem para romper uma 

determinada situação pode ser entendido como o estabelecimento de 

programas narrativos na cena, nos quais ocorre a transformação de estados 

entre sujeitos e objetos. 

Para Souriau, cada situação dramática em que se encontram os 

personagens movimenta uma engrenagem, uma cosmogonia, formada por uma 

relação interestrutural do microcosmo e do macrocosmo teatral em dois 

sentidos diferentes: 

 

primeiro, imaginando o macrocosmo em toda sua amplitude e 

observando que ele se concentra e se focaliza nesse microcosmo 

cênico e depois numa situação dada; em seguida, olhando esse 

microcosmo colocado em situação, e observando que, pouco a pouco, 

ele gera e comanda todo um universo. (1993, p.24) 
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Em outras palavras, cada situação dramática de uma peça é uma 

unidade vivida por um núcleo de personagens e estabelece uma relação com o 

todo da obra, de modo que cada pequeno conflito desencadeado nas cenas, 

movimenta o universo ao qual a obra está circunscrita. O rumo tomado por 

cada cena contribui para que o todo se movimente. 

Quanto à organização da situação dramática, Pavis (2005, p. 363) nos 

diz que ela é um “conjunto de dados textuais e cênicos indispensáveis à 

compreensão do texto e da ação, em um determinado momento da leitura ou 

do espetáculo”.  Ela existe sem precisar ser explicitada pelo texto verbal. 

Assim, ao interpretar o texto, o ator ou o encenador organizam silêncios e jogos 

de cena gestuais, visuais e sonoros sincretizados que recriam uma atmosfera e 

uma situação particulares. 

 Em nosso ponto de vista, a música (e o músico), ao se unir à linguagem 

da cena teatral encenada, torna-se coadjuvante dos jogos de cena, deixa-se 

sincretizar aos outros elementos cênicos, participa das situações dramáticas e, 

consequentemente, junge-se à relação entre o microcosmo e o macrocosmo da 

encenação.  

 Portanto, podemos dizer que a característica fundamental da música de 

cena é que ela deve participar das situações dramáticas de uma peça, 

tornando-se essencial ao desenvolvimento do drama, seja composta 

especialmente para a cena ou adaptada. Caso seja adaptada, ela sofrerá um 

processo de ressemantização, ou seja, adquirirá e proporá novos sentidos ao 

ser inserida em um novo contexto, pois de algum modo estará sincretizada aos 

elementos da cena, seja ao personagem, ao ator, ao enredo, à situação 

dramática, à gestualidade, ao cenário, à iluminação ou, num plano mais 

abstrato, à respiração do espetáculo.  

 Conforme Tragtenberg (1999, p. 22), a narrativa sonora para a cena fixa-

se numa textura polifônica de signos (e narrativas), num cruzamento de 

códigos particulares. Certamente, o contexto narrativo teatral propicia o 

estabelecimento de um jogo de forças que faz os elementos sonoros 

ultrapassarem sua própria natureza como fenômeno acústico. O elemento 

musical torna-se participante de um universo heterogêneo, como é o 

acontecimento cênico.  
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Não é só o elemento musical que contribui para os efeitos de sentidos 

ao se combinar com a narrativa teatral, mas esses efeitos também são 

produzidos por todos os elementos advindos de outras linguagens que, 

porventura, sincretizem-se à cena. 

 Segundo Kowzan (1978, p. 101), é na arte do espetáculo que o signo 

manifesta-se com maior riqueza, variedade e densidade.  Para o autor, “os 

signos de que se serve a arte teatral pertencem todos à categoria de signos 

artificiais”, pois, ao utilizar signos extraídos de todas as manifestações da 

natureza e de todas as atividades humanas, o teatro atribui-lhes um papel, uma 

função estética. 

A música não escapa (ou não deveria escapar) dessa funcionalidade ao 

se unir à cena. Quando ela é utilizada no espetáculo, ela adquire o papel “de 

sublinhar, de ampliar, de desenvolver, às vezes de desmentir os signos dos 

outros sistemas, ou de substituí-los”. Os modelos rítmicos e a instrumentação 

utilizada podem sugerir a atmosfera, o lugar, o ambiente, o meio social ou a 

época da ação. Além disso, a música pode marcar a entrada dos personagens 

e tornar-se signo de cada uma delas, ou ainda significar o contraste entre o 

presente e o passado. (KOWZAN, 1978, p. 118) 

 Tendo em vista o compositor de música de cena, Tragtenberg (1999, p. 

26) diz que, geralmente, este apresenta uma tendência de encontrar, quando o 

ponto de partida é o texto dramático, certas referências como personagens que 

cantam ou tocam algum instrumento; referências de espaço como a igreja, a 

sala de jantar, a praça pública, o cabaré etc; e de tempo. O compositor 

realizaria um mapeamento macroscópico dos personagens, do tempo, do 

espaço e da função que a música vai desempenhar na encenação. 

 Outro aspecto a ser destacado é o emprego deliberado de determinados 

gêneros musicais na cena. Conforme Tragtenberg, 

 

O gênero musical como expressão cultural reúne aspectos do 

imaginário social, emocional e político da sociedade, reflete desde 

valores mais ou menos abstratos desse imaginário até aspectos bem 

determinados do seu universo simbólico e utilitário. Dessa forma, 

certos gêneros e estilos musicais – inclua-se aí desde seus elementos 

básicos formais (melodia, harmonia e ritmo), até a instrumentação e a 
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forma de tocar relacionam-se a classes sociais, grupos raciais e 

práticas sociais. (1999, p. 34-5) 

 

 Os gêneros do discurso foram objetos de estudo do filósofo russo 

Mikhail Bakhtin. Como atesta Fiorin (2008, p. 60), a noção de gênero, formada 

no Ocidente desde a Grécia clássica, é entendida como a associação de tipos 

de textos que possuem traços comuns. Os textos, e aqui utilizamos a noção 

ampliada de texto, são produzidos sob a forma de enunciados em diversas 

esferas das atividades humanas. Dessa forma, a produção textual está 

inexoravelmente ligada a uma ação. “Só se age na interação, só se diz no agir 

e o agir motiva certos tipos de enunciados, o que quer dizer que cada esfera de 

utilização da língua elabora tipos relativamente estáveis de enunciados”. (idem, 

p. 61) 

O enunciado é constituído por conteúdo temático, organização 

composicional e estilo. Por conteúdo temático, entende-se o campo de sentido 

propagado pelo gênero; por organização composicional, o modo de estruturá-

lo; e, por estilo, a seleção de elementos lexicais, fraseológicos e gramaticais 

(em música, os motivos, temas, melodias e conduções harmônicas) “em função 

da imagem do interlocutor e de como se presume sua compreensão responsiva 

ativa do enunciado”. (FIORIN, 2008, p. 62) 

Durante séculos, as sociedades produziram uma infinidade de 

enunciados sonoro-musicais agrupados em gêneros que estão à mão do 

enunciador teatral no momento de construção da encenação. Ao utilizar-se 

esteticamente desse leque de gêneros musicais, o músico encontra a 

possibilidade de transferir para a cena os discursos e, consequentemente, as 

realidades, os comportamentos, os imaginários e os posicionamentos 

ideológicos de épocas distintas, seja para criticá-los, seja para confirmá-los. 

Seguramente, o emprego dos gêneros do discurso musicais em cena colabora 

para a instituição dos sujeitos e dos contextos nos quais esses interagem. 

Para o encenador Peter Brook (apud Tragtenberg, 1999, p. 52), o jogo 

cênico é marcado pela ideia de incompletude. Os elementos cênicos, como o 

texto, a cenografia, o figurino, os sons, os gestos e as imagens “se completam 

em interações momentâneas e transitórias”. 
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 Por muito tempo organizou-se os formantes e seções musicais (motivo, 

tema principal e secundário, introdução, desenvolvimento, refrão etc.) em um 

tipo de retórica que apresentava introdução/apresentação, 

tema/desenvolvimento e/ou variação, tema/recapitulação/resumo (coda) etc. 

Baseado no conceito de incompletude, Tragtenberg percebe que a música de 

cena deve se afastar do modelo de organização ao qual foi submetida nos 

últimos quatro séculos. Assim, ao unir-se à cena, a música revela “uma 

estratégia de intervenção mais pontual, sintética”, e, diríamos, sincretizada com 

os outros elementos. 

 Certamente, o que parece acontecer na organização e composição da 

encenação teatral é que os elementos de cada linguagem devem não saturar a 

cena com discursos complexos e simultâneos, mas colaborar para que a 

transmissão dos conteúdos se organize em uma interação sincrética textual e 

discursiva, como em uma contradança dos diversos planos de expressão, em 

um sutil jogo de equilíbrios no tempo e no espaço. 

 

1.2 Um Percurso Histórico da Música Dramática 

 

Segundo Andrade (1976, p.31), é pela poesia que se distinguem duas 

fases musicais dos gregos: a Lírica e a Trágica. Da fase Lírica desenvolvem-se 

a lírica solista, o canto coral, o solo instrumental, e mais tarde, a tragédia 

cantada. As tragédias de Ésquilo, Eurípedes e Sófocles chegaram a ser 

completamente cantadas nos grandes festivais dionisíacos. Depois desse 

período, que vai do VI ao IV século antes de Cristo, “as artes se divorciam 

umas das outras”. As tragédias deixam de ser cantadas, e os cantores e 

instrumentistas desenvolvem-se em busca do virtuosismo na arte da música. 

 Desde a antiguidade grega, a música possuía uma função e uma 

significação que ia além da fruição estética comandada pela percepção da 

organização de seus elementos internos e particulares, do sentido de música 

pura, absoluta. Aos ritmos, gêneros e modos eram conferidos éthos. “Os 

gregos compreendiam as obras musicais associando a elas as ideias morais 

que atribuíam às formas, sistemas e ritmos”. Também aos instrumentos foram 

atribuídos determinados sentidos. A Cítara, desenvolvida a partir da Lira, 
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vinculava-se a Apolo; e o Aulus, instrumento de sopro, cuja sonoridade se 

parece com o oboé e a clarineta, sensual, associava-se a Dionísio. 

 Ao ser utilizada pelo cristianismo, já no período romano, a música devia 

veicular apenas a expressão da alma comovida, tornando-se um elemento 

sensitivo, de elevação e purificação, feita para provocar um estado de 

religiosidade, inspirada nos modos gregos, mas retirando-lhe o conteúdo 

“sensual” associado ao cromatismo das melodias e devendo ser executada 

somente com a voz, sem a presença de instrumentos. Essa música, 

institucionalizada a partir do reconhecimento do cristianismo como a religião 

oficial do Império Romano pelo imperador Constantino (313), é levada aos 

quatro cantos do império. (pág. 35-6) 

 As primeiras manifestações de música dramática no Cristianismo 

apareceram nos melodramas sacros, representados dentro dos templos, por 

volta do século XII. Três diáconos cantavam a Paixão: o primeiro representava 

o Cristo, o segundo o narrador, e o terceiro cantava as respostas do povo e dos 

apóstolos. Esse melodrama litúrgico floresceu em peças conhecidas como as 

Paixões e os Mistérios ou Milagres, que vão perdurar até o século XV. (pág. 

41) 

 Segundo o autor,  

 

A intenção de atrair o povo pra essas representações, levou a uma 

série de licenças, danças, orquestrinhas rudimentares, substituição do 

latim pelos dialetos, substituição do Gregoriano pela música popular, 

ridicularização do diabo e dos maus, e consequente predominância do 

elemento cômico. Surgiram então as Farsas, muito profanizadas, já 

então vivendo fora do templo, cantadas não por diáconos mais, porém, 

por membros de Confrarias especialistas, verdadeiros esboços das 

Companhias Líricas atuais. (1976, p.42) 

 

Berthold (2000, p.222) nos apresenta uma descrição de um desses 

dramas religiosos, o Mystère d’Adam, da metade do século XII, realizado às 

portas da Catedral: 

 

O pórtico era a Porta do Céu. De um lado ficava o Paraíso, sobre um 

tablado elevado; do outro, mais abaixo, a Boca do Inferno. A palavra 
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falada, os cânticos solenes (com as partes do coro ainda em latim) e a 

animada ação pantomímica (Eva e a serpente) integravam-se numa 

experiência teatral que deve ter deixado uma impressão profunda e 

duradoura nos espectadores. 

  

 O elemento cômico veio cumprir o seu papel de dessacralizar a rigidez 

das instituições eclesiásticas, fazendo surgir os autos profanos representados 

por palhaços, bufões, comediantes, músicos, dançarinos e acrobatas, tanto ao 

ar livre, nas praças, quanto nos mosteiros. Expulsa pela Igreja, essa arte 

profana vai produzir os gêneros erudito e popular. 

 Segundo Andrade (1976, p. 73), em 1600, na Itália, nascem as formas 

do Recitativo e do Melodrama (a ópera), um novo conceito de música 

dramática e o processo de Melodia Acompanhada. “A Melodia Acompanhada é 

o processo de acompanhar por meio de harmonias uma melodia solista”, 

estabelecendo uma oposição morfológica entre melodia (horizontal) e harmonia 

(vertical). Conforme o autor, 

 

[...] entre a união de palavra e música de agora e a realizada dez 

séculos antes pelo gregoriano, existe uma diferença vasta. No 

cantochão a música efetivava o destino intelectual da palavra, lhe 

acentuava a rítmica oral e, predispondo sentimentalmente o ouvinte, 

facilitava a eficiência moral do texto. Mas deixava a palavra falar. 

Agora, [...] não deixa mais a palavra falar por si. Quer sublinhar o 

sentido dela por meio de intervalos melódicos, dos ritmos, harmonias e 

timbres. No cantochão a música é a efetivadora fisiológica do texto. Na 

melodia acompanhada ela é a comentadora psicológica do texto. 

(1972, p.75) 

 

 Outro gênero musical desenvolvido no século XVII é a Peça 

Característica. Nela, o compositor trata de construir um sentido que ultrapasse 

o estritamente musical, construindo imagens sonoras como, por exemplo, do 

passarinho cuco, do moinho de vento, paisagens e retratos psicológicos. 

 Conforme Andrade, os compositores 

 

usam por exemplo compor doze instrumentos pra descrever os doze 

Apóstolos. Jorge Filipe Telemann se torna mais um... apóstolo da 
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música descritiva (Tonmalerei – Pintura sonora); e o próprio Haydn não 

escapará da simbologia descritiva,quando pra significar a vontade que 

os músicos da orquestra tinham de partir de Sisenstadt para Viena, 

escreveu a Sinfonia do Adeus, em que os instrumentistas iam 

abandonando um por um a orquestra, até que o regente, sem 

orquestra, ia-se embora também. (1976, p.105) 

 

 É no período seiscentista que a oposição música pura vs. música 

funcional vai se consolidar. Por um lado, a música instrumental artística, 

exclusivamente sonora, “é dança que ninguém dança, canção que ninguém 

canta [...] é música só pra gente escutar”. Funcional por outro, “é cantiga de 

religião, cantiga de trabalho, é derivativo de sexualidade, é dança pra se 

dançar, [...] condimento ritual de festa”. (idem, p. 116) 

 Já no século XVII, o drama musical renderá seus melhores frutos por 

meio da Ópera Cômica. Segundo o dicionário Grove de música (1994, p. 674), 

a expressão opéra comique, cunhada na França, é a 

 

designação para uma obra cênica francesa com diálogo declamado, 

entremeado de canções etc. Originalmente cômica, farsesca ou 

satírica, seu âmbito se ampliou no final do séc. XVIII; [...] o exemplo 

mais conhecido de opéra comique é a Carmen (1875), de Bizet.  

 

Andrade (1976, p.119) aponta uma contradição na ópera séria 

acentuada pelo uso da música, que toma outro sentido na ópera cômica. 

 

Dizer “Eu te amo!”, “Adeus!”, “Como vai?”, etc., em música, é sempre 

pelo menos... insatisfatório. Mas não o é na ópera cômica, porque esse 

ridículo é mais um elemento de comicidade, mais um elemento de 

prazer. O que é contradição no drama musical, vira valor estético na 

comédia musical. Quanto mais prazer desinteressado, mais artístico é. 

A ópera cômica é a única solução esteticamente perfeita da arte 

dramático-musical. 

 

 Em Nápoles, floresce a Ópera Bufa, “cheia de espírito, movimentos 

rápidos”, carregada de influências populares e, logo, o gênero cai no gosto dos 

franceses e ingleses. No século XVIII, a comicidade melodramática já havia 



31 

 

contaminado os teatros de feira, dando origem às paródias das óperas sérias, 

utilizando músicas folclóricas que conferiam um tom popularesco a essas 

produções. Dessa época (1728) é a Beggar’s Opera, a Ópera dos Mendigos, 

do inglês John Gay, que inspiraria Bertolt Brecht cerca de 200 anos depois a 

criar a sua Die Dreigroschenoper, A Ópera dos Três Vinténs, e, mais tarde, 

Chico Buarque de Hollanda a escrever a Ópera do Malandro. 

 Ao final do século XVIII, sob o movimento filosófico dos Enciclopedistas 

e os ideais da Revolução Francesa, a sensibilidade social foi transformada: o 

espírito aristocrático cede lugar ao espírito popular. Nesses novos ares 

estabelece-se o Romantismo. “Para os românticos a música se torna 

sistematicamente a ‘arte de exprimir os sentimentos por meio dos sons’. A 

música para eles é uma confidente, a que confiam todos os seus ideais”. 

(ANDRADE, 1976, p.135) 

 Musicalmente, é no período romântico que foram sistematizados os 

processos construtivos e interpretativos de intenção expressiva sentimental, 

alargando-se o fazer interpretativo do intérprete musical para a esfera subjetiva 

das emoções, das mais intempestivas às mais sublimes. São dessa época os 

Estudos Opus 10 e 25, de F. Chopin, por exemplo, que embora não tivessem 

recebido título por seu autor, foram, e continuam sendo associados a 

revoluções, cascatas e à tristeza profunda. No decorrer de uma obra, passa-se 

a valorizar as mudanças sentimentais e caracterizam-se os estados 

psicológicos, e as sensações dramáticas e narrativas devem ser percebidas 

pelo ouvinte. 

 

O povo é no geral brutalhão nas manifestações: chora gritado, aplaude 

berrando, briga a pau. Os românticos deformam isso pela 

especialização do sublime, do grandioso, do violento. Na Alemanha o 

lema da época é o “Sturm und Drang” (Ânsia e Tormenta). [...] O que 

preocupa os românticos é o cume da comoção. Catolicismo, paixão 

sexual e natureza andam misturados como nunca. Se confundem para 

atingir o pathos mais grandioso. [...] A música aparece vibrando duma 

comoção não imaginada ainda, violenta, expressiva, literalizada, cheia 

de formas livres. (ANDRADE, 1976, p. 136) 
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Para conseguir efeitos cada vez mais expressivos, os compositores e 

músicos desenvolveram consideravelmente as técnicas de orquestração nessa 

época, preocupados que estavam em imprimir uma personalidade sinfônica 

distinta em suas obras. 

Wagner criou o Drama Lírico, idealmente uma fusão teatral de poesia, 

música, dança e pintura, concebendo a música no sentido artístico totalizado 

de união indissolúvel de todas as artes. Segundo Andrade, 

 

O valor dramático da obra, o seu sentido espiritual está determinado 

pelo poema, ao qual, pois, todas as outras devem se condicionar, não 

como subalternas, mas como concordantes. O papel da poesia é, pois, 

dar a significação intelectual básica da obra. O papel da música é 

reforçar essa significação com os seus valores que são mais 

dinâmicos, mais profundos que os da palavra. [...] A orquestra é a 

comentadora, esclarecedora e reforçadora da ação e do sentido íntimo, 

psicológico e filosófico do drama. [Ela] deve ser invisível aos 

espectadores. [...] Para exercer o papel sinfônico de comentar e 

aprofundar os valores dramáticos da obra, a sinfonia se baseia em 

temas musicais de qualquer espécie, rítmicos, melódicos, harmônicos, 

de timbre, temas que conduzirão o comentário sinfônico e lhe darão 

compreensibilidade intelectual. (1976, p.150) 

 

Os temas musicais wagnerianos recebem a nomenclatura de leitmotif, 

motivo condutor. A cada um dos elementos dramáticos como personagens, 

fatos, problemas psicológicos ou filosóficos, atribui-se um leitmotif; e assim que 

um desses elementos entra em foco na ação dramática, o leitmotif aparece 

executado pela orquestra. 

Segundo Andrade, há um paradoxo na estética dramática de Wagner, 

pois o compositor acredita que o drama cantado seja verossímil, ao passo que 

o melodrama fundamenta-se na improbabilidade de se falar cantando. 

Entretanto, sabemos que, para a Semiótica do discurso, a 

verossimilhança se constitui dependendo do contrato que se estabelece entre o 

enunciador e o enunciatário. Assim, o que parece ter havido no drama cantado 

wagneriano é justamente uma concordância do enunciatário diante da proposta 

efetuada pelo enunciador, que resultou no fortalecimento de um gênero musical 

no qual o falar cantando é justamente o objeto da fruição estética.  
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Discordar da perfeita fusão entre as artes, proposta por Richard Wagner, 

será um dos posicionamentos do alemão Bertolt Brecht, no início do século XX, 

de quem nos ocuparemos adiante. 

Desde os séculos XVII e XVIII, um novo gênero dramático musical 

desponta na Europa. Trata-se da opereta. Mais curta e menos ambiciosa que a 

ópera, no final do século XIX e início do século XX, fixa sua forma como uma 

ópera ligeira com diálogo declamado e danças, dando origem a escolas 

nacionais de opereta. A francesa, sobretudo com Offenbach, notabilizado pela 

criação do can-can e mais de noventa operetas, entre elas, La Fille de madame 

Angot, que mais tarde inspiraria o brasileiro Artur Azevedo a escrever a opereta 

paródia, A Filha de Maria Angu; a vienense, cujo representante Johann Strauss 

estabelece um novo estilo, com cenários exóticos, consagrando o ritmo que 

predominaria, além dos palcos, também nos salões de dança: a valsa; e, a 

londrina, inspirada tanto na francesa quanto na vienense, seria o germe para 

que, anos depois, conjugada ao teatro burlesco, os norte-americanos criassem 

o seu gênero tipo exportação: o musical americano. 

 

1.3 A Comédia Musical Brasileira 

 

Segundo Pavis, 

 

Tradicionalmente, define-se a comédia por três critérios que a opõem à 

tragédia: suas personagens são de condição modesta, seu desenlace é 

feliz e sua finalidade é provocar o riso no espectador. [...] O riso do 

espectador ora é de cumplicidade, ora de superioridade. [...] O público 

se sente protegido pela imbecilidade ou pela doença da personagem 

cômica; ele reage, por um sentimento de superioridade, aos 

mecanismos do exagero, contraste ou surpresa. (2005, p. 53) 

 

 Concorrem, para que o cômico se estabeleça, os efeitos de inversão, 

redução e anulação do sacralizado. Souriau (1993, p. 36-7) diz que não existe 

a situação cômica em si. Para o autor, o caráter cômico é obtido por meio de 

uma redução ativa da dimensão dramática, abreviando imediatamente o 

desenvolvimento de uma situação do ponto de vista de sua dimensão trágica. 

Colabora para a atmosfera cômica, o efeito de inverossimilhança. Assim, “todas 
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as situações dramáticas, convenientemente profanadas, dessacralizadas e 

desangustiadas, podem tornar-se cômicas com um pouco de habilidade, como 

o prova, aliás, a possibilidade universal da paródia”. 

No Brasil, a música e o teatro mantêm estreita relação, seja no âmbito 

de gêneros considerados eruditos, como a ópera, seja nos gêneros 

considerados populares, como a comédia musical. 

No teatro jesuítico, de cunho didático, a música foi largamente usada 

para ajudar na catequização do gentio. Posteriormente, na metade do século 

XVIII, o Brasil já possuía casas de ópera em Salvador, e, com a vinda da 

família real, também aportaram por aqui, músicos, cantores e compositores. 

Entretanto, é a opereta que, definitivamente, vai influenciar nossos 

comediógrafos. No século XIX, artistas como o músico e ator Xisto Baía, e a 

compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga, contribuíram primordialmente 

para a instituição do nosso teatro musicado.   

A comédia musical, de cunho popular, embora ausente enquanto 

verbete dos principais dicionários de teatro brasileiros, pode ser percebida 

como um gênero amplo que abrange uma série de subgêneros cômicos como 

a opereta, a burleta, o vaudeville, o cabaré, o teatro de variedades, o teatro de 

revista etc. 

Esse modelo de comédia parece ter-se desenvolvido ao longo da 

história e, por ter sido considerado menos nobre e elevado, dispersou-se pela 

tradição oral, ocupando os espaços das ruas e das feiras. 

Conforme Veneziano, 

 

Em Roma, a par da Comédia Nova, uma grande quantidade dessas 

manifestações proliferou-se: o fescenino, com elementos recitativos 

aliados à dança, ao canto e à improvisação; a satura, da qual se 

originou o termo sátira, cheia de bufonarias e feita nas ruas e 

estalagens, acompanhada de canto, dança e improvisações; as 

atelanas, sátiras de costumes representadas por tipos mascarados e o 

mimo, a pantomima oriunda da Grécia, com enredo vulgar e executada 

por atores com rostos enfarinhados. (1991, p. 22) 

 

Algumas formas teatrais populares não seguem os ditames formais na 

composição das peças. Os padrões aristotélicos acerca da unidade de tempo, 
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espaço e ação deixam de ser considerados como o ideal formal para a 

construção do texto teatral e, consequentemente, surgem espetáculos cujas 

cenas são praticamente independentes umas das outras.  

Veneziano descreve que estes 

 

são os espetáculos de variedades nos quais um esquete pode ser 

seguido de um número de dança, que por sua vez poderá ser seguido 

por um quadro de malabaristas ou por uma declamação 

sentimental,etc. Seguem este modelo o circo, a pantomima, o music-

hall, o cabaré, a ópera bufa, o teatro de revista. Em qualquer destas 

formas de expressão podem se alterar alguns quadros. (1991, p.20) 

 

Assim, a alteração dos quadros não compromete, ou não deveria 

comprometer o andamento do espetáculo. Desses elementos, o esquete ganha 

força e torna-se essencial na composição da comédia musical. 

Segundo Pavis (2005, p.143), 

 

O esquete é uma cena curta que apresenta uma situação geralmente 

cômica, interpretada por um pequeno número de atores [...]. O esquete 

é, sobretudo, o número de atores de teatro ligeiro que interpretam uma 

personagem ou uma cena com base em um texto humorístico e 

satírico, no music-hall, no cabaré, na televisão ou no café-teatro. Seu 

princípio motor é a sátira, às vezes literária (paródia de um texto 

conhecido ou de uma pessoa famosa), às vezes grotesca e burlesca da 

vida contemporânea. 

 

Auxilia para a ligeireza do esquete o fato de ele ser protagonizado por 

personagens tipo, ou seja, são personagens que não são indivíduos no mundo, 

que não apresentam características particulares, mas que veiculam um caráter 

mais geral. 

Veneziano aponta que, no teatro de revista, há uma grande galeria de 

tipos, dos quais destaca o malandro, a mulata, o caipira e o português, 

estereótipos que gozaram de grande popularidade e se tornaram personagens 

fixos nas revistas brasileiras. (1991, p.122) 
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A autora destaca algumas características inerentes ao teatro popular 

que se opõem às do teatro erudito. A partir delas, organizamos o seguinte 

quadro: 

 

Teatro Erudito Teatro Popular 

Personagens com genealogia Tipos 

Pureza de gênero Mistura de gêneros 

Aprofundamento temático1 Não aprofundamento temático 

Enredo contínuo2 Enredo descontínuo 

Quadro1 – Características do teatro erudito e popular 

 

Conforme o Dicionário de Teatro Brasileiro, até a metade do século XX, 

todos os gêneros de teatro no Brasil foram agrupados em duas vertentes 

opostas: o teatro musicado e o teatro declamado. 

 

O teatro musicado, também conhecido como “teatro ligeiro” ou “gênero 

alegre”, inclui todos os gêneros previamente escritos com canções e 

pensados, antecipadamente, para serem representados por atores-

cantores. Trata-se, portanto, de uma dramaturgia específica, que utiliza 

as canções com função dramática clara e definida. As canções, nesse 

caso, existem para ajudar a carregar a ação dramática: são músicas 

para apresentar personagens, para falar de amor, para abrir e fechar 

quadros, para acompanhar um solilóquio, sublinhar emoções e, até, 

para entrar como motivo central da cena [...] (2009, p. 208) 

 

Esta acepção sobre a função da música sincretizada à ação dramática 

coaduna-se com a de música incidental, isto é, episódica. O texto sonoro 

musical tende a participar em momentos específicos das situações dramáticas. 

Ressaltamos que, quando se empregam canções cantadas nesses 

espetáculos, elas são interpretadas pelos atores. 

                                                 
1
 Conforme Pavis (2005, p. 399), “O tema geral é o resumo da ação ou do universo dramático, sua ideia 

central ou seu princípio organizador. [...] Os temas são os elementos do conteúdo (as ideias fortes, as 
imagens, os leitmotiv, é aquilo de que se fala). 
2
 Podemos entender por enredo contínuo, a sequência lógica de episódios articulados em um texto 

dramático. Conforme Pavis (2005, p. 110), “O dramático é um princípio de construção do texto dramático 
e da representação teatral que dá conta da tensão das cenas e dos episódios da fábula rumo a um 
desenlace (catástrofe ou solução cômica), e que sugere que o espectador é cativado pela ação. O teatro 
dramático é o da dramaturgia clássica, do realismo e do naturalismo, da peça bem-feita.” A peça bem-

feita se caracteriza pela perfeita disposição lógica da ação. 
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O mesmo dicionário opõe os termos teatro musicado e teatro musical. 

Por este último, 

 

[...] podem-se entender todas as formas dramáticas que utilizam a 

música como expressão. Essas formas teatrais musicais valem-se da 

dramaturgia para criar a estrutura, os personagens, os conflitos, as 

situações e as ações. Mas é através da música que todos se 

expressam. [...] Os espetáculos de teatro musical necessitam, 

sobretudo, de cantores e bailarinos que interpretem personagens.  

(2009, p. 209) 

 

 Esse tipo de espetáculo, geralmente parte da composição de um libreto 

e da música, para somente depois receber a encenação. Nele, as presenças 

da música e da dança seriam mais dominantes, geralmente com uma produção 

ambiciosa que requer a utilização de cantores e bailarinos, cenários 

espetaculares, profusão de figurinos e orquestra numerosa, comumente 

disposta no fosso do teatro.  

Nesse sentido, no teatro musical há, principalmente, cantores e 

bailarinos que atuam, e, no teatro musicado há atores que cantam. 

 O maranhense Artur Azevedo, certamente, consolidou o teatro musicado 

brasileiro e, para isso, estabilizou o gênero da nossa comédia musical, seja 

pelos conteúdos temáticos, pelo modo como o estruturou ou, ainda, pelos 

recursos de estilo que nele empregou. 

 Segundo Brito (1989, p.16), Artur Azevedo chegou ao Rio de Janeiro em 

1873. A essa época, faziam grande sucesso no teatro Alcasar os vaudevilles e 

as operetas, cujos elencos, formados por atores e atrizes estrangeiros, 

causavam furor na cidade. Os espetáculos dessas companhias eram muito 

alegres e “introduziram a obscenidade nos trocadilhos, o desenfreado cancã e 

a seminudez das artistas”. 

 Para fazer concorrência ao Alcasar, que exibia Orphée aux enfers, de 

Offenbach, o ator Francisco Correa Vasques escreve, em 1868, uma paródia, a 

opereta Orfeu na Roça, que atinge grande sucesso no Fênix Dramática. Artur 

Azevedo associa-se a Vasques e estreia em 1876, A Filha de Maria Angu, de 

sua autoria. 

 Vale citar a descrição que Brito (1989, p. 20) faz desse episódio. 
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Além de contar com a contribuição de um elenco experimentado, é 

curioso notar que na A Filha de Maria Angu estrearam, interpretando 

em português, as atrizes francesas Rosa Villiot e Delmary, que, ao 

pertencerem ao elenco do Alcasar, representavam neste o original La 

fille de Madame Angot [...]. Mais singular ainda é que a Delmary 

interpretou a Mademoiselle Lange na La fille de Madame Angot e que 

na A Filha de Maria Angu parodiava sua própria personagem do 

Alcasar, sob o nome de Chica Valsa. [...] O excelente desempenho dos 

atores, a irresistível música de Lecocq, a acurada produção e a 

felicidade dramatúrgica da paródia fizeram com que o espetáculo A 

Filha de Maria Angu ultrapassasse o centenário, lançando 

definitivamente Artur Azevedo como promissor dramaturgo. 

 

O Brasil recebia regularmente a visita de companhias portuguesas, 

italianas e francesas, e, esporadicamente, mas com igual sucesso, as 

companhias espanholas e alemãs. A partir de 1883 e a até a primeira década 

do século XX, além das companhias italianas líricas e dramáticas, vieram as de 

opereta e de ópera cômica. (BRITO, 1989, p. 24-9) 

É inspirado pelas formas dramático-musicais europeias, com acentos 

italianos, espanhóis, franceses e portugueses, que Artur Azevedo traçará os 

contornos da comédia musical brasileira. 

Brito investiga e explicita alguns procedimentos resultantes do 

casamento entre teatro e música nas peças de Artur Azevedo, e a análise 

dessas obras leva-o a estabelecer uma série de funções dramáticas que a 

música desempenha ao se unir à cena teatral.  

Dos elementos propriamente musicais, Brito explicita que: 

 

a) quanto à questão rítmica, o dramaturgo raramente emprega um ritmo 

repetido na mesma representação, evitando a monotonia e a rotina. 

Nesse sentido, pensa-se no todo do espetáculo de forma que o 

movimento rítmico musical imprima-lhe o frescor da novidade. Artur 

Azevedo emprega ritmos populares, clássicos e religiosos, 

provenientes de diversas formações culturais, entre eles o jongo, o 

lundu, o cateretê, o tango, a tirolesa, a polca, a barcarola, a mazurca, 
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a valsa, o maxixe, a serenata, a cantiga, a zamueca, a marcha, o 

bolero, o fado e o cantochão.  

b) quanto aos recursos musicais provenientes da ópera, opereta e 

ópera-cômica, Azevedo utiliza a ária, a arieta, o recitativo, a romança, 

o cantábile, o concertante e o bailado; e, quanto à execução, o solo, 

o dueto, o duetino, o terceto, o tercetino, o quarteto, o quinteto, o 

sexteto e o coro. 

 

A monotonia e a rotina musical podem por em risco a agilidade da 

comédia. A disponibilidade dos gêneros musicais que o enunciador teatral tem 

à mão, mais a qualidade da preparação vocal dos intérpretes e os arranjos e 

combinações vocais e instrumentais, devem proporcionar efeitos pontuais e 

intensos que garantirão a manutenção da ligeireza da comédia musical. 

Em síntese, a multiplicidade musical marca a obra de Artur Azevedo. 

Além de imprimir no espetáculo o retrato dos costumes musicais da época, ela 

revela uma visão de mundo multifacetada, figurativizada em imagens sonoras 

que percorrem a narrativa. 

 

Neste universo que a música nos traz, reconhecemos a diversidade da 

natureza dos signos, que indicam países distantes, alegria, épocas 

longínquas, que refletem o ânimo e o estado de espírito das 

personagens, que esclarecem, mediados pelas palavras, as situações 

dramáticas, que nos resgatam sensações e estimulam nossa 

imaginação. (BRITO, 1989, p.251) 

 

 Assim, ao ser sincretizada à cena, a música torna-se parte do 

espetáculo e adquire a função de servi-lo, bem como fazem os outros 

elementos da cena como o cenário, o figurino, a iluminação, os atores e os 

músicos. As figuras de conteúdo sonoras revelam espaços, épocas, culturas, 

sentimentos e sensações.  

 Brito aponta uma série de funções da música no teatro musicado de 

Artur Azevedo, as quais especificamos no seguinte quadro: 
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  Funções da Música Ações 

1 Abrir o espetáculo Apresenta personagens principais; 

introduz o assunto; é alegre 

esfuziante. (Perde essa função nas 

burletas e revistas de ano) 

2 Encerrar os atos, cenas e 

quadros 

Finaliza o quadro e, ao mesmo 

tempo, prepara o quadro seguinte. 

3 Abrir os atos, cenas e quadros Introduz os assuntos. 

4 Encerrar o espetáculo Finaliza a ação. 

5 Apresentar um ou vários 

personagens 

Descreve características. 

6 Dar o Leitmotif das personagens Associa-se uma música a 

determinada personagem. 

7 Sublinhar entradas ou saídas de 

personagens 

Realça a entrada ou a saída de 

personagens da cena. 

8 Dar comicidade à cena A música é a própria piada; seja pela 

sua letra, ritmo, seja pela forma como 

a personagem a interpreta. 

9 Dar um arremate à cena Execução de um pequeno trecho 

com a repetição do motivo musical. 

10 Dar um clima ou anticlima à cena a) A cena pode ser levada no 

mesmo clima característico da 

música. 

b) A intenção da música em direção 

oposta à da situação dramática. 

11 Fazer uma passagem de cena Ligar uma cena à outra, para que a 

passagem não seja brusca. 

12 Dar suporte à coreografia Quando o foco da cena está no 

número de dança. 

13 Intervir na ação dramática Agir de forma a transformar a ação 

(interromper, despertar, conduzir). 

14 Sustentar as mutações de cena Nas passagens de cena, acompanha 

as transformações do cenário até ele 

estar à disposição dos atores. 

15 Sustentar as cenas mudas A música dá um suporte à situação 

cênica 

16 Ser o próprio motivo da cena A música é executada no palco, 

sendo o foco da cena. 

17 Dar suporte aos efeitos 

cenográficos 

A música funde-se aos efeitos 

cenográficos, realçando-o. 

Quadro 2 – As funções musicais no teatro de Artur Azevedo 
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 Aliadas a essas 17 funções apresentadas, que Brito (op. cit.) chama de 

secundárias, há outras três, primárias. Trata-se de funções que revelam traços 

de estilo que formarão a base sobre a qual as secundárias estarão assentadas. 

Para fundamentar seu ponto de vista, o autor recorre a alguns aspectos 

essenciais da teoria dos gêneros, como descrita por Rosenfeld na obra O 

Teatro Épico3.  

 Rosenfeld classifica as obras literárias segundo os gêneros aos quais 

pertencem. Para o autor, os gêneros lírico, épico e dramático são utilizados em 

duas acepções. A primeira seria uma acepção substantiva dos termos, mais 

ligada à estrutura da obra.  

 Dessa forma, 

 

O gênero lírico coincide com o substantivo “A Lírica”, o épico com o 

substantivo “A Épica” e o dramático com o substantivo “ A Dramática”. 

[...] Pertencerá à Lírica todo poema de extensão menor, na medida em 

que nele não se cristalizarem personagens nítidos e em que, ao 

contrário, uma voz central – quase sempre um “Eu” – nele exprimir seu 

próprio estado de alma. Fará parte da Épica toda obra – poema ou não 

– de extensão maior, em que um narrador apresentar personagens 

envolvidos em situações e eventos. Pertencerá à Dramática toda obra 

dialogada em que atuarem os próprios personagens sem serem, em 

geral, apresentados por um narrador. [...] Notamos que se trata de um 

poema lírico (Lírica) quando uma voz central sente um estado de alma 

e o traduz por meio de um discurso mais ou menos rítmico. [...] Se nos 

é contada uma estória (em versos ou prosa), sabemos que se trata da 

Épica, do gênero narrativo. [...] E se o texto se constituir principalmente 

de diálogos e se destinar a ser levado à cena por pessoas disfarçadas 

que atuam por meio de gestos e discursos no palco, saberemos que 

estamos diante de uma obra dramática (pertencente à Dramática). 

(1995, p. 17-8) 

 

Quanto à segunda acepção dos termos lírico, épico e dramático, 

Rosenfeld caracteriza-a como adjetiva, ou seja, há um significado adjetivo para 

os gêneros. 

Conforme o autor, 

                                                 
3
 ROSENFELD, Anatol. O Teatro Épico. São Paulo: DESA, 1965. 
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A segunda acepção dos termos lírico, épico, dramático, de cunho 

adjetivo, refere-se a traços estilísticos de que uma obra pode ser 

imbuída em grau maior ou menor, qualquer que seja o seu gênero (no 

sentido substantivo). [...] o drama tenderá, em geral, ao dramático, o 

poema lírico ao lírico e a épica (epopeia, novela, romance) ao épico. 

No fundo, porém, toda obra literária de certo gênero conterá, além dos 

traços estilísticos mais adequados ao gênero em questão, também 

traços estilísticos mais típicos dos outros gêneros. (1995, p.18) 

 

Brito (1989, p.270-3) infere e destaca, a partir dos pressupostos de 

Rosenfeld, que a obra literária para teatro de Artur Azevedo pertence 

substantivamente à Dramática, uma vez que nela os diálogos são expressos 

por personagens que agem em cena por meio de discursos e gestos. 

Entretanto, no âmbito das canções cantadas, são os traços estilísticos que, 

adjetivamente, estabelecerão as três funções primárias na música de cena de 

Artur Azevedo, isto é, as funções líricas, épicas e dramáticas. 

 

Funções Estilísticas Ações 

Dar traços estilísticos líricos à cena O personagem canta os seus 

sentimentos, e suas emoções 

delineiam uma visão de mundo, 

conferindo lirismo à cena. Mesmo que 

seja um dueto, ou um diálogo, não se 

deve confundir com o dramático se, 

após a canção, a ação cênica retornar 

ao ponto de onde partiu. 

Dar traços estilísticos épicos à cena O coro ou os personagens narram 

fatos, eventos, histórias ou situações. 

Dar traços estilísticos dramáticos à 

cena  

A ação dramática, nascida de um 

conflito entre os desejos dos 

personagens, é musicada. Findado o 

número musical, a fábula não volta ao 

ponto de origem, e a situação de cada 

personagem foi modificada. 

Quadro 3 – Traços estilísticos das canções de cena 
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Essas três funções primárias (lírica, épica e dramática), combinadas às 

17 funções secundárias, apontadas anteriormente, mais os elementos 

musicais, comporão um mosaico das principais possibilidades dramatúrgicas 

para o emprego da música na comédia musical de Artur Azevedo, ou seja, da 

articulação entre os recursos poéticos, operísticos e rítmicos, estrutura-se uma 

partitura dramatúrgico-musical do espetáculo que, segundo Brito (1989, p. 

291), pode ser aplicada “a todo e qualquer texto ou espetáculo teatral onde se 

faça presente a música”. 

A comédia musical brasileira viu-se rebaixada pelos intelectuais por um 

longo período do século XX. Os críticos se esforçaram por um longo tempo em 

considerar o teatro musicado como a “decadência do teatro brasileiro”. Diante 

da popularidade do gênero, não hesitaram em culpar o público por suas 

escolhas, como o fez o professor e crítico Antônio Picarolho em dois artigos 

publicados na Gazeta Artística. Ele desenvolveu um de seus textos com o 

“intuito de provar que a opereta resultava do despreparo do público para 

apreciar os espetáculos de verdadeira arte” (MARIANO, 2008, p. 21). 

 

1.4 Efeitos de realidade e de ficção no teatro 

 

Com a perspectiva de compreender certos aspectos distintivos da cena 

dramática e da cena épica, e de como se dá a relação da música com elas, 

consideramos oportuno realizar neste momento uma breve incursão pelos 

estudos da enunciação na perspectiva da teoria semiótica. 

Conforme Greimas & Courtés (s.d., p. 147), a enunciação é a instância 

da instauração do sujeito no discurso.  Nesse nível é que são projetadas no 

discurso as categorias de pessoa, espaço e tempo, através de uma operação 

que se denomina debreagem.  

A debreagem inaugura o enunciado, desprendendo do sujeito da 

enunciação e projetando no enunciado um não-eu (debreagem actancial), um 

não-agora (debreagem temporal) e um não-aqui (debreagem espacial), 

distintos do sujeito, do tempo e do espaço da enunciação. (GREIMAS & 

COURTÉS, s.d.,p. 95) 

De acordo com Fiorin (2010, p. 43), há dois tipos de debreagem: a 

enunciativa e a enunciva. Na primeira, são instalados no enunciado os actantes 



44 

 

(eu/tu), o espaço (aqui) e o tempo (agora). Na segunda, instalam-se no 

enunciado os actantes (ele), o espaço (algures) e o tempo (então). 

As unidades discursivas resultantes desses dois processos são, 

conforme Barros (1988, p. 74-75), a enunciação-enunciada, para os 

enunciados com eu, e o enunciado-enunciado, para enunciados com ele.  

A autora diz que 

 

Na enunciação-enunciada, o sujeito que diz eu denomina-se narrador, 

e o tu por ele instalado, narratário, simulacros discursivos do 

enunciador e do enunciatário implícitos. Os discursos em primeira 

pessoa servem de exemplo de enunciação-enunciada e são 

considerados “subjetivos”. Já o enunciado propriamente dito 

caracteriza os discursos em terceira pessoa, julgados “objetivos”. 

  

Além disso, segundo a semioticista, é possível realizar debreagens de 

segundo e de terceiro graus que instalam os interlocutores do diálogo, 

conforme podemos observar na transcrição do seguinte esquema: 

 

 

  

  

Greimas (s. d., p. 96) estabelece o par narrador/narratário como 

simulacros do enunciador/enunciatário na enunciação-enunciada. E o par 

interlocutor/interlocutário, em um nível de interlocução de segundo grau. 

                       ENUNCIADOR [NARRADOR [INTERLOCUTOR [ OBJETO ] INTERLOCUTÁRIO] NARRATÁRIO] ENUNCIATÁRIO 

Esquema 1 – Graus de debreagens 

 

IMPLÍCITOS (ENUNCIAÇÃO PRESSUPOSTA) 

DEB. DE 1° GRAU-ATORES EXPLICITAMENTE INSTALADOS 

DEB. DE 2° GRAU 
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 Conforme Barros (1978, p. 76), a ilusão de situação “real” do diálogo é 

produzida pelas debreagens internas, de segundo e terceiro graus. As 

debreagens internas correspondem a várias instâncias nas quais a palavra é 

tomada.  

Segundo Fiorin, 

 

Essas instâncias subordinam-se umas às outras: o eu que fala em 

discurso direto é dominado por um eu narrador que, por sua vez, 

depende de um eu pressuposto pelo enunciado. Em virtude dessa 

cadeia de subordinação diz-se que o discurso direto é uma debreagem 

de segundo grau. Seria de terceiro se o sujeito debreado em segundo 

grau fizesse outra debreagem. (2010, p. 45-6) 

 

No texto teatral encenado, o enunciador implícito é o criador da partitura 

cênica do espetáculo. Nessa partitura estão codificados a marcação cênica, as 

mudanças de cenário, a gestualidade, as mudanças de figurino, o movimento 

da iluminação e a marcação sonora-musical. Percebemos haver na encenação, 

no mínimo, dois graus de debreagem; no primeiro, um narrador, explicitado ou 

não; e, no segundo, as personagens que dialogam. As personagens podem 

realizar novas debreagens, mas, para efeito deste estudo, nos centralizaremos 

nesses dois graus. 

A explicitação ou não de um narrador produz dois grandes tipos de 

teatro: o dramático e o épico. 

 

1.4.1 O teatro ilusionista e o efeito de realidade 

 

O primeiro deles é um modelo de encenação da obra dramática que 

esteve vinculado, desde o final do século XIX, ao estilo naturalista de 

representação. Conforme Pavis (2005, p. 261), 

 

A representação naturalista se dá como sendo a própria realidade, e 

não como uma transposição artística no palco. B DORT a define como 

‘tentativa de constituir a cena num meio coerente e concreto que, por 

sua materialidade e fechamento, integra o ator (ator-instrumento ou 

ator-criador) e propõe-se ao espectador como a própria realidade’ 

(1984: 11) 
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Na enunciação dramática naturalista há a preponderância do presente 

do indicativo e as personagens vivem num permanente aqui e agora da 

representação. Nessa forma de atuação, o narrador sincretiza-se ao 

personagem dando a impressão de estar realmente vivendo o seu papel. 

Assim, embora esteja ali, ao se “apagar” a figura do narrador ficcional, na 

verdade ele implicita-se, na tentativa de criar o efeito de realidade. 

Embora o objetivo desse tipo de teatro seja o de manter a ilusão do real, 

ele necessita de uma partitura de encenação que interligue as cenas, que 

escolha o que deve ser mostrado, e, afinal, o que se vê em cena são flashes de 

uma história contada por um narrador pressuposto ou sincretizado ao 

personagem. Porém, a percepção da presença implícita do enunciador e do 

narrador, bem como da debreagem de primeiro grau, devem colaborar somente 

para a fruição estética do espetáculo, jamais recaindo o foco de atenção sobre 

a enunciação-enunciada, mas sim sobre o enunciado-enunciado. Apaga-se a 

debreagem de 1° grau e explicita-se a de 2° grau para criar o efeito de 

realidade. Assim, os narradores vivem uma “eterna” aproximação com o seu 

papel, e o público é mantido confortavelmente à distância da enunciação, e, por 

isso, espera-se que ele tenha a sensação de se identificar com os dramas 

existenciais das personagens. 

 Nesse estilo, os cenários devem ser verdadeiros, feitos de objetos reais 

e a linguagem reproduz os modos de falar de diferentes camadas sociais. O 

ator trabalha no registro psicológico e ideológico da personagem e sua 

interpretação “visa à ilusão reforçando a impressão de uma realidade 

mimética”. A estética naturalista impele o ator a realizar uma total identificação 

com a personagem. Ainda, supõe-se que o todo esteja produzido atrás de uma 

quarta parede, invisível, que separa a plateia do palco. (PAVIS, 1984, p. 12) 

 Certamente, a música presente nesse estilo de representação também 

deve ser “verdadeira” e se esforçar para não romper a ilusão e o efeito de 

realidade. Nesse sentido, vislumbramos duas possibilidades estratégicas para 

o emprego da música no teatro naturalista: na primeira, no enunciado-

enunciado, ela deve fazer parte das motivações lógicas internas do texto 

encenado, estar no rol das habilidades e aptidões de linguagem das 

personagens, ser executada com uma lógica realista. Por exemplo, quando se 

justifica que a personagem é um músico ou um cantor, ou nas situações 
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dramáticas e ações representadas mais próximas da realidade como festas, 

cultos religiosos, etc; na segunda, na enunciação-enunciada (sem a presença 

física do músico aos olhos do público), a música é uma marca do narrador. 

Deve cumprir a função de significar os estados psicológicos das personagens, 

unir as cenas, realçar algumas situações, ambientar o espaço, correndo, 

porém, o risco de pôr em perigo o efeito de ilusão da realidade buscado pela 

interpretação naturalista. Neste caso, a música torna a figura do narrador mais 

presente. 

No caso do drama lírico, uma das soluções encontradas por Richard 

Wagner e seus colaboradores foi o artifício de relegar a orquestra ao fosso, no 

intuito de preservar o efeito psicológico da encenação, mas, mesmo assim, a 

ação dramática cantada exige do espectador uma boa dose de desapego da 

naturalidade do mundo “real”, ao qual está acostumado. 

 Contra o efeito de ilusão do real causado pelo estilo naturalista de 

representação, insurgiria o poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, no início 

do século XX. 

 

 

1.4.2 O teatro não ilusionista e o efeito de ficção 

 

O segundo tipo de teatro é um modelo de encenação que busca afastar-

se da ilusão cênica. A oposição teatro dramático4 vs. teatro épico5 preocupou e 

inspirou Brecht na composição de sua obra teatral. Ele se opôs à forma de 

teatro dramático, no qual os atores deveriam fazer o público realmente 

acreditar que estivesse testemunhando os acontecimentos, vivenciando a 

ficção, aceitando-a como se estivesse realmente ocorrendo. Brecht propôs uma 

forma de teatro não-dramático substituindo o aqui e o agora da representação 

pelo lá e o então da demonstração. A isto chamou de Verfremdungseffekct, 

efeito de estranhamento que deve manter o espectador emocionalmente 

distanciado da ação, assistindo-a com postura crítica. 

                                                 
4
 Brecht utiliza a expressão forma dramática de teatro para referir-se ao teatro ilusionista 

naturalista. 
 
5
 “Na década de vinte, BRECHT, e, antes dele, PISCATOR deram este nome a uma prática e a 

um estilo de representação que ultrapassam a dramaturgia clássica, ‘aristotélica’, baseada na 
tensão dramática, no conflito, na progressão regular da ação.” (PAVIS, 2004, p. 130) 
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Em anotações escritas em 1931 a respeito de sua obra Mahagony, 

Brecht nos diz que 

 

O absurdo, em ópera, consiste em haver uma utilização de elementos 

racionais e uma aspiração de expressividade e de realismo que são, 

simultaneamente, anulados pela música. Um homem moribundo é real. 

Mas se esse homem se puser a cantar, atinge-se a esfera do absurdo. 

(2005, p. 29) 

 

Percebemos haver uma concordância de pontos de vista sobre o 

absurdo do falar cantando apontado por Brecht e da contradição notada por 

Mário de Andrade na ópera séria. Essa percepção do absurdo e da contradição 

talvez nasça da sincretização de um texto sonoro-verbal que pretende ser 

transmissor de um efeito de realidade com um texto sonoro-musical 

preponderantemente apelativo à imaginação. 

Provavelmente, a flexibilidade da opereta em lidar com os textos verbais 

e musicais de modo mais leve e ficcional tem aberto caminho para a 

estabilização do emprego da música na comédia, já que a dessacralização do 

instituído é um dos elementos-chave nesse gênero. 

Brecht (2005, p. 31-2) propôs uma separação das linguagens em cena e 

instituiu uma nova forma de representação que ficou conhecida por teatro 

épico. O dramaturgo indicou diversas modificações que ocorrem ao se passar 

de um teatro dramático para um teatro épico, das quais destacamos algumas 

no seguinte quadro: 
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Forma dramática de teatro Forma épica de teatro 

A cena personifica um acontecimento Narra um acontecimento 

A cena é o lugar da ação. A cena não é “transfigurada” pelo 

lugar da ação; ela exibe sua 

materialidade [...]. Ela não encarna a 

ação, mas a mantém à distância. 

A atuação é dada diretamente, como 

a ilusão de uma ação real. 

O ator, por sua ação épica, deve, se 

não impedir, ao menos tornar difícil a 

identificação contínua do espectador 

com sua personagem. Ele mantém a 

figura à distância, não a encarna e, 

sim, a mostra. 

O espectador é transferido para 

dentro da ação. 

É colocado diante da ação. 

Uma cena em função de outra. Cada cena em função de si mesma. 

A música apresenta o texto. A música facilita a compreensão do 

texto. 

Música que intensifica o efeito do 

texto. 

que interpreta o texto. 

Música que impõe o texto. que pressupõe o texto. 

Música que ilustra. que assume uma posição. 

Música que pinta a situação 

psicológica. 

que revela um comportamento. 

Quadro 4 – Diferenças nas formas de teatro, segundo Bertolt Brecht 

  

Conforme Esslin (1978, p.70), Brecht queria um teatro “não-dramático”,  

 

que deixasse claro que os atores estavam apenas demonstrando as 

condições sociais de outras épocas afim de transmitir informações 

sociais importantes à plateia, que deveria assistir à peça com 

disposição mental distanciada e crítica. 

 

Esse método garantiria que o espectador se mantivesse 

emocionalmente afastado da ação, e, para a instalação desse efeito, o 
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dramaturgo faz uso de alguns recursos, entre eles da música (e da maneira 

que o ator deve cantar as canções), agora com uma nova função. 

Na concepção épica de teatro, Brecht condena a atitude de um ator que 

simula não perceber que abandonou o plano do discurso prosaico quando está 

cantando. Para ele, o canto não deve aparecer quando a palavra parece falhar 

por excesso de sentimento.       

Assim, 

 

O ator não só precisa cantar, como também mostrar ao público que 

está cantando. Deverá procurar não tanto exteriorizar o conteúdo 

sentimental da sua canção [...] mas exibir gestos, gestos que são, a 

bem dizer, os usos e os costumes do corpo. [...] Quanto à melodia, o 

ator não deve segui-la fielmente. (2005, p.42) 

 

 Brecht preconizava que o ator apontasse seu próprio modo de fruição da 

melodia. Para atingir seu propósito, o dramaturgo deixa os músicos visíveis na 

cena durante o desempenho do ator. “Importa, especialmente, que, ao cantar, 

o ator mostre que está mostrando algo”.  

 Conforme Pavis, 

 

O teatro épico tenta encontrar e acentuar a intervenção de um 

narrador, isto é, de um ponto de vista sobre a fábula e sua encenação. 

Para isto, ele recorre aos talentos do compositor (do dramaturgo), do 

fabulador, do construtor da ficção cênica (o encenador), do ator que 

constrói seu papel, discurso após discurso, gesto após gesto. (2005, 

p.130). 

 

 Entretanto, como ressalta o autor, no teatro dramático, mesmo “a 

imitação direta e dramática não pode se abster de um modo de contar”, por 

isso, a representação imitativa da realidade pressupõe, veladamente, uma 

narrativização da cena. 

 Nesse sentido, ao se passar do teatro dramático para o teatro épico, há 

uma mudança de debreagem. Vejamos como se dá o processo de enunciação 

no teatro épico. 
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No teatro épico, o eu, o aqui e o agora do teatro dramático são 

substituídos pelo ele, o lá e o então. Dessa forma, o enunciador/encenador 

implícito realiza a debreagem em primeiro grau de um narrador/ator, que 

realiza a debreagem em segundo grau da personagem. Assim, a figura do 

narrador ganha relevo, e a personagem passa a ser mostrada, contada por ele. 

Entretanto, o narrador toma a palavra como um eu, mas como um eu que conta 

sobre um ele. Nesse modo de atuação, o ator/narrador se distingue da 

personagem. Em outras palavras, o ator em cena assume ao mesmo tempo o 

eu do narrador e o eu da personagem, só que o eu da personagem é uma 1ª 

pessoa no lugar da 3ª. 

Ao conceituar e descrever a pessoa subvertida no discurso, Fiorin (2010, 

p. 91) apresenta a possibilidade de se tomar a primeira pessoa do singular pela 

terceira da seguinte maneira: 

 

O eu pode ser empregado no lugar de uma forma determinada de 

terceira pessoa. Isso ocorre quando se pretende narrar indiretamente 

algo a respeito de uma pessoa presente. A primeira pessoa torna-se 

uma pessoa fictiva. 

 

Ao manter distância da personagem, o caráter narrativo da cena também 

realiza a ruptura da quarta parede e concede um novo posicionamento aos 

papéis do ator/narrador e do público/narratário.  Consequentemente, o aqui e o 

agora da enunciação-enunciada passam a ser percebidos como o espaço do 

teatro e o tempo presente. Isto gera a identificação do público não mais com a 

personagem, mas com o narrador. Para que isso aconteça, o enunciador épico 

adota o procedimento de desrealizar o cenário, o figurino, a maquiagem, a 

iluminação e emprega os recursos visuais como letreiros, projeções e... a 

música, para quebrar a ilusão naturalista. Isso causa um efeito de aproximação 

entre o palco e a plateia, entre o narrador e o narratário, propiciando uma dupla 

atitude do espectador/enunciatário. Ora de aproximação, ora de distanciamento 

do enunciado. 

 Ao perder o compromisso com a ilusão da realidade, a partitura da 

encenação épica revigora a figura do narrador em cena. Desse modo, o músico 
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é restituído ao visível no palco e pode participar mais livremente do jogo das 

debreagens como um narrador/interlocutor explícito. 

 Bornheim (1992, p. 298) cita os seguintes recursos para estabelecer os 

efeitos de sentido mencionados: 

 

as fontes de luz devem permanecer à mostra, para que o teatro 

funcione como teatro, longe de qualquer concessão ao ilusionismo 

cênico;[...] destaque-se também o processo de literalização do palco: 

frases, fotografias, recursos gráficos dão certa realidade ao elemento 

literário; o mesmo vale para as projeções, que deslocam o interesse do 

espectador para o modo como se dão os processos [...] Visível deve 

ser também o modo como se “dispõe” a música em cena, ou seja, o 

lugar da orquestra. 

 

 Com relação ao emprego da música, Brecht era “contra a 

marginalização da música ou a sua função meramente incidental no teatro 

naturalista, no expressionista e, de modo geral no teatro dito literário” 

(BORNHEIM, 1992, p.299). Do mesmo modo, o dramaturgo se posicionou a 

respeito da onipresença da música no filme mudo.  

 Segundo Brecht, em artigo intitulado Acerca da contribuição da música 

para um teatro épico, as inovações sobre o emprego da música no espetáculo 

começaram com a representação da “Ópera dos Três Vinténs”, em 1928. A 

orquestra era iluminada, ficando à vista do público e dos atores, na tela ao 

fundo projetavam-se os títulos das canções e os atores mudavam de posição 

no palco para executarem o número de canto. Esses efeitos tinham por função 

explicitar a enunciação-enunciada, isto é, o nível do narrador. 

 Os temas das canções abandonam o lirismo e passam a provocar e 

denunciar, argumentando sobre questões não mais relativas a este ou aquele 

personagem, mas a questões humanas como a condição social, a situação 

econômica, o comportamento. 

 Conforme Brecht, 

 

Dado o caráter desta música, que é, a bem dizer, uma música do 

“gesto”, explicá-la é salientar a finalidade social das suas inovações. A 

música-gesto é uma música que confere, na prática, ao ator a 

possibilidade de representar determinados “gestos” essenciais. A 
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chamada música barata há muito tempo vem sendo, sobretudo no 

cabaré e na opereta, uma espécie de música-gesto. A música “séria”, 

pelo contrário, continua bem presa ao lirismo e cultiva a expressão 

individual. (2005, p. 229-30) 

 

 As comédias musicais provenientes do cabaré, do teatro de revista, do 

vaudeville e do circo-teatro brasileiro, portanto, já utilizavam o efeito de 

desrealização da cena naturalista. Contribuíram para isso, o emprego de um 

mesmo ator desempenhando vários tipos no mesmo espetáculo, a junção de 

esquetes interligados somente por um tema amplo, a não transformação 

completa do ator em personagem, o retorno dos músicos ao palco, a adição de 

canções populares ao espetáculo, o efeito dessacralizador da paródia, o 

rompimento da quarta parede que, por vezes, instala o público como um 

interlocutor ativo, a inversão da ordem natural dos acontecimentos entre outros. 

 Barros (1988, p. 77) referenda que as ilusões contrárias são efeitos de 

mentira ou de falsidade, de irrealidade ou de ficção cuja função é a de provocar 

o distanciamento da enunciação. O sujeito do enunciado é debreado como um 

simples locutor, com o objetivo de se negar a enunciação e se obter a ilusão de 

objetividade. 

Talvez, ao colocar em evidência o ator narrador e romper a ilusão 

proporcionada pelo teatro naturalista, a encenação antinaturalista termine por 

construir uma nova ilusão: a ilusão de que não há ilusão. Ao revelar-se que 

tudo é um jogo, passa-se a jogá-lo com mais teatralidade. 

 

1.5 As linguagens verbal e musical e os efeitos de racionalidade e 

passionalidade 

 

Greimas & Courtés diferenciam as linguagens naturais das linguagens 

artificiais da seguinte maneira: 

 

Distinguem-se igualmente as linguagens naturais das linguagens 

artificiais evidenciando-se então que as estruturas semióticas que 

presidem à organização das primeiras são imanentes e que o sujeito 

humano apenas participa como usuário e paciente, enquanto as 
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segundas são, ao contrário, construídas e manipuláveis pelo homem. 

(s. d., p. 260) 

 

 Com relação à música, os autores consideram-na como uma linguagem 

artificial e construída, entretanto, fazem ressalvas a esse conceito, mirando-se 

sobretudo no canto popular, que lhes parece ser natural. 

 O fato de a linguagem musical ser caracterizada como construída e 

antinatural pode explicar, em certa medida, o papel mitopoético que tem sido 

atribuído à música pelas sociedades e culturas no decorrer dos séculos. Isto a 

cercou de irrealidade, interligou-a ao poder dizer o que não se diz com palavras 

e a poder revelar aspectos mais emocionais no tecido da comunicação. Talvez 

por isso, os discursos musicais estejam servindo por tanto tempo como 

instrumento de colaboração para a manipulação passional dos seres humanos. 

Dentre algumas de suas funções na sociedade, podemos dizer que a música 

traduz o espírito de um povo nas canções folclóricas e tradicionais, instiga os 

homens à luta e ao patriotismo, também apazigua os ânimos e, 

subliminarmente, incita a predisposição dos seres para que realizem 

determinadas ações, como a de consumir um produto. Muitas vezes, a 

organização sonora cumpre alguns papéis considerados menos nobres por 

alguns, como música de espera, ou ainda, reduzida a sinais sonoros para que 

realizemos algumas ações, ou seja, assume papéis nos quais sua significação 

é muito restrita, automatizada. Por outro lado, a linguagem musical parece 

preencher ou criar um espaço intelectual sublime (racional ou emocional) nos 

seres humanos, cumprindo o papel de retirá-los da naturalidade quotidiana da 

existência. Por esse motivo, Brecht a percebeu como a anulação do realismo. 

Possivelmente, o conceito de que a música cause um efeito de 

irrealidade encontre eco na reflexão que o linguista Émile Benveniste (2006, p. 

58-9) faz a respeito da linguagem musical. Para ele, ao retirar sua função 

estética, o som não é um signo, não é uma unidade elementar da linguagem 

musical, como o são os morfemas na linguagem verbal.  De acordo com o 

linguista, a música se funda em um sistema cujas unidades não são 

significantes, ao passo que a linguagem verbal se estrutura em um sistema 

com unidades significantes.  
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 Pietroforte e Lopes (2008, p. 118), de acordo com as visões 

saussureana, hjelmsleviana e as de seus seguidores, declaram que há um 

mundo de sentido construído pelo homem por meio da linguagem, isto é, é na e 

pela linguagem que o real do mundo é constituído. Dentre as linguagens, a 

verbal tem o privilégio de ser a mais bem acabada, a de facilitar a troca de 

comunicação entre os seres humanos. E, na visão discursiva, é o interpretante 

ideal de todos os outros sistemas, linguísticos e não-linguísticos. Desse modo, 

a linguagem verbal é a que funda, conserva ou reconstrói a noção de realidade. 

De certo modo, podemos apontar uma espécie de desequilíbrio quanto à 

eficácia comunicacional realista entre as linguagens sonoro-verbal e sonoro-

musical. Por um lado, os seres humanos são estimulados a falar, ou aprendem 

a falar, colocando o sistema da língua em funcionamento, e, por outro, nem 

todos (e diríamos poucos) possuem fluência na compreensão dos processos 

estruturais tanto de forma quanto de conteúdo da linguagem musical, o que 

relegou à música um papel mais enigmático nos processos comunicacionais. 

Benveniste (2006, p. 61) diz, ainda, que é possível falar em um ‘discurso’ 

musical, baseado em frases sonoras, marcadas por ‘motivos’ reconhecíveis. 

Nesse sentido, se há a possibilidade de construção discursiva musical por 

parte de um enunciador, também há a possibilidade de identificação e 

reconhecimento desses motivos, frases ou arranjos sonoros, por parte de um 

enunciatário, isto é, se há um discurso musical, ele produz efeitos de sentidos 

entre os coenunciadores, e é plenamente aceitável que a música realize 

percursos temáticos e figurativos ao ser enunciada e seja, numa visão 

discursiva, atravessada por historicidade e ideologia. Por isso, ao ouvirmos 

uma simples execução de uma melodia, de uma canção, até mesmo de um 

balbucio musical, somos capazes de reavivar universos de sentido em nosso 

imaginário nos quais reconhecemos espacialidades, temporalidades, sujeitos e 

os valores emocionais em jogo. 

O discurso musical tende a ser, nesta linha de raciocínio, mais sensorial, 

polissêmico e suprarreal nas culturas, enquanto o discurso verbal tem tanto o 

privilégio de fundamentar e explicar a realidade como, por exemplo, nos textos 

científicos e jornalísticos, quanto o de subverter o sentido de realidade e até o 

de propor uma nova realidade, quando se trata de textos estéticos. Talvez a 

música esteja mais perto das ciências racionais quando a pretendem mais 
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pura, mais temática, mas, no teatro, ela encontra sempre a possibilidade de 

dizer algo a mais do que dizer-se, pois, sendo um dos formantes da cena, ela 

pode sintetizar uma situação, metaforizar e figurativizar um conteúdo, e, ao 

entrar em ação, sincretizada às outras linguagens, potencializar o jogo dos 

sentidos da escritura da encenação. Jogar com esses mecanismos é a tarefa 

do músico de teatro. Em cena, a música torna-se signo teatral, é algo que está 

no lugar de algo, age por estar unida a uma situação dramática ou cômica, e 

quer comunicar alguma coisa em conjunto com as outras linguagens. 

Assim, pela própria característica discursiva de não possuir unidades 

elementares, como referendado por Benveniste, somos levados a crer que a 

música em cena sempre proporá, de algum modo, o afastamento e a 

dessacralização do estilo naturalista, mesmo que seja veiculada por 

personagens músicos, ou ainda, que participe de situações nas quais esteja 

motivada pela lógica do “real”. 

No caso da canção com letra, sabemos que ela é um objeto formado 

pela sincretização da melodia com o texto verbal. Por um lado, a palavra 

cantada perde o seu efeito de realidade e adquire dimensões irreais justamente 

por estar sincretizada à melodia, por mais tenso ou distenso que seja o 

linguajar; e, por outro, a melodia com letra incorpora aspectos do mundo 

natural ao ser acrescida de elementos retóricos da linguagem verbal.  

Conforme Tatit, 

 

Estudar a canção é no fundo aceitar o desafio de explorar essa área 

nebulosa em que as linguagens não são totalmente “naturais” (no 

sentido semiótico do termo), nem totalmente “artificiais” e precisam das 

duas esferas de atuação para construir seu sentido. (1997, p. 87) 

 

Nas comédias musicais, as canções cantadas foram e continuam sendo 

largamente utilizadas. Sua cabal adaptação a esse gênero se deve, 

principalmente, por corroborarem na estruturação estilística do gênero que, 

como vimos, é afeito a situações e comportamentos inusitados, como a 

inversão, o deslocamento, a redução e a anulação do sacralizado. Em muitos 

casos, a canção pode-se tornar um quadro independente dentro do espetáculo, 

reafirmar a quebra da estrutura aristotélica, e ainda trafegar em diferentes 
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debreagens da cena, ora com função épica, como comentadora das situações, 

na voz dos narradores, ora com função dramática, com força interlocutiva, na 

voz das personagens. No caso da canção lírica, compreendemos que ela 

representa uma parada na ação dramática. Ao abrir-se uma fresta para que a 

personagem reflita sobre seu estado de alma, a canção lírica interrompe o fluxo 

da ação e suspende por certo tempo a agilidade da comédia.  

 

1.6 Procedimentos musicais utilizados para produzir sentidos 

 

Considerando que o objetivo desta dissertação é investigar como se 

produzem os sentidos na música de cena, julgamos necessário realizar uma 

síntese da organização dos sentidos de base dos elementos sonoros que 

entram em relação para formar o conceito de texto sonoro. Fundamentados em 

estruturas instituídas pela cultura ocidental, desenvolvidas progressivamente a 

partir da escola grega, pitagórica, é possível elencar e apresentar, a seguir, 

algumas relações desses elementos que produzem sentidos nesse tipo de 

texto. 

Quanto aos parâmetros propriamente sonoros, sabemos que o som é 

caracterizado por quatro propriedades que lhe são inerentes: a duração, a 

intensidade, a altura e o timbre. 

A duração está ligada ao tempo e define vários conceitos musicais. Os 

sons podem ser mais longos ou mais curtos, uns em relação aos outros. Em 

música, podem estar reunidos em compassos, que são partes de duração igual 

ou variável; segue-se a noção de andamento, que se refere à velocidade da 

música e estabelece a oposição lento vs. rápido. Os andamentos variam, 

desde os mais vagarosos até os muito rápidos, e podem sofrer variações no 

decorrer da música, diminuindo ou aumentando a velocidade; ainda, quanto ao 

tempo, há as noções de ritmo e de acentuação dentro dos compassos, 

estabelecendo as oposições tempo forte vs. tempo fraco, e ritmo regular vs. 

ritmo irregular.  

Conforme o dicionário Grove (1994, p.788), o ritmo é  

 

a subdivisão de um lapso de tempo em seções perceptíveis; [...] Na 

música ocidental, o tempo é geralmente organizado para estabelecer 
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uma pulsação regular, e pela subdivisão dessa pulsação em grupos 

regulares. [...] A maior parte da música ocidental, do final da Idade 

Média ao séc. XX, possui uma pulsação rítmica e uma métrica 

regulares; isso pode não existir, porém, em alguns tipos de música 

antiga, por exemplo no cantochão eclesiástico, ao qual aparentemente 

faltava uma estrutura métrica, deixando que seu ritmo fosse realizado 

de acordo com convenções e conforme ditado pelo texto verbal. Em 

algumas peças musicais do séc. XX, os compositores buscaram evitar 

estruturas rítmicas regulares a fim de alcançar um ritmo mais flexível. 

 

  Para evitar estruturas rítmicas monótonas, são empregados os recursos 

do contratempo e da síncope. O contratempo consiste em acentuar o tempo 

fraco do compasso, realizando uma ruptura na continuidade da sua acentuação 

“natural”. Já a síncope consiste em prolongar o tempo fraco, de modo que a 

acentuação do tempo forte seja suprimida. 

 Outras características ligadas à produção do ritmo se referem à 

articulação, isto é, ao modo de se emitirem as notas musicais. 

 Conforme Lacerda (1976, p. 40-1), as principais articulações são o 

legato, o non legato, o staccato e o portato. No legato, as notas devem ser 

emitidas ligadas umas às outras; no non legato, devem ser desligadas, porém 

sem serem encurtadas em demasia; no staccato, as notas devem se suceder 

bem destacadas, perdendo a metade do tempo que deveriam durar; e, no 

portato, as notas são emitidas de uma maneira intermediária, entre o legato e o 

staccato. 

A partir das relações entre os parâmetros relativos à duração, 

apresentamos o seguinte quadro que as sintetizam: 

  

DURAÇÃO 

compasso igual variável 

andamento lento rápido 

constância diminuindo aumentando 

ritmo regular irregular 

articulação ligado desligado 
Quadro 5 – Oposições quanto ao parâmetro duração 
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Apontados alguns aspectos relativos à duração, vejamos a intensidade. 

 A intensidade sonora é medida por sons considerados mais fortes ou 

menos fortes. Conforme Lacerda (idem, p. 49), “quando um trecho da música é 

executado com pouca intensidade, diz-se que ele é executado ‘piano’; quando 

com muita intensidade, diz-se que ele é executado ‘forte’.” Esse recurso 

estabelece a oposição de sentido, forte vs fraco. As variações de intensidade 

no decorrer da música conferem expressividade ao conjunto sonoro e recebem 

a nomenclatura de dinâmica. 

 

As indicações padrão de dinâmica são assim convencionadas: pp 

(pianissimo, “com volume sonoro muito reduzido”), p (piano, “com 

pouco volume sonoro”), mp (mezzo piano, “com volume sonoro 

moderado”), mf (mezzo forte, “moderadamente intenso”), f (forte, “com 

intensidade sonora”) e ff (fortissimo, “com muita intensidade sonora”). 

[...] é Tchaikovsky quem talvez detenha o recorde, com seus pppppp 

no final do primeiro movimento da Sinfonia n.6 (Patética). (GROVE, 

1994, p.269) 

 

A partir das relações entre os parâmetros relativos à intensidade, 

apresentamos o seguinte quadro que as sintetizam: 

 

INTENSIDADE 

amplitude forte fraco 

acentuação tempo forte tempo fraco 

constância crescente decrescente 
Quadro 6 – Oposições quanto ao parâmetro intensidade 

 

Passemos aos aspectos da altura. De acordo com Grove, a altura é 

 

O parâmetro de um som que determina sua posição na escala. Diz-se 

que são de altura indefinida os sons produzidos por instrumentos como 

os pratos ou um bombo. A altura é determinada por aquilo que o ouvido 

capta como sendo a frequência de onda mais fundamental de um som. 

(idem, p. 25) 

 

 A altura de um som determina aquilo que percebemos como o grave e o 

agudo. Frequências de onda mais baixas caracterizam os sons graves e 
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frequências mais altas, os sons agudos. Uma paleta, formada por sons 

definidos em 12 frequências distintas e seus múltiplos e divisores, é o conjunto 

de possibilidades sonoras sobre as quais foram desenvolvidos os sistemas. 

Quando os sons de diferentes alturas entram em uma relação sucessiva, isto é, 

nota após nota, formam-se os motivos, os temas, as frases e os períodos 

sonoros, ou seja, a melodia. Diferentemente da fala, que em geral é realizada 

por interlocutores, alternadamente, os sons musicais também produzem 

sentido quando ouvidos simultaneamente. Isto gerou a noção que construímos 

de polifonia e de harmonia.  

Ainda, à relação de diferença existente entre dois sons com alturas 

distintas dá-se o nome de intervalo. O intervalo é chamado de melódico quando 

suas notas soam sucessivamente, e chamado de harmônico quando suas 

notas soam simultaneamente. O menor intervalo utilizado para compor a 

música ocidental, durante séculos, é o semitom. O intervalo que equivale à 

soma de dois semitons chama-se tom. Partindo-se de um som determinado, 

ascendendo por semitons, o décimo terceiro som terá a relação de 1:2 do som 

inicial. A nota que se ouve, a partir da frequência do som inicial dividida por 

dois, resulta em um intervalo chamado de oitava. 

Da sucessão de notas, ascendentes ou descendentes no interior de uma 

oitava, definiu-se o que conhecemos por escala. Há vários tipos de escala. Por 

exemplo, a escala formada pela sucessão dos 12 semitons no interior de uma 

oitava é chamada de cromática; já as escalas formadas por intervalos de tons e 

semitons no interior de uma oitava, recebem o nome de diatônica. As escalas 

diatônicas geraram os modos, cujos tons e semitons distribuem-se de diversas 

maneiras no interior da oitava. 

Os modos formaram a base do sistema da música modal; ainda, a partir 

dos modos, dois se sobressaíram: o modo maior e o menor, que formaram a 

base do sistema tonal; e, da escala cromática foi gerado o atonalismo e a 

música serial, dodecafônica, cujos processos provocaram, no início do séc. XX, 

a desintegração do sistema tonal. 

Assim, quanto aos sistemas musicais adotados para a composição de 

melodias e harmonias, podemos dividi-los, geralmente, em modais, tonais e 

atonais. As melodias e harmonias modais costumam se relacionar a épocas 

antigas e aos valores e sentimentos de determinados povos. Como exemplo, 
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há as canções tradicionais de distintas nacionalidades, também as melodias 

eclesiásticas medievais e o canto polifônico renascentista; as melodias e 

harmonias tonais, eruditas e populares, baseadas no efeito de tensão e 

relaxamento e aliadas ao desenvolvimento da dinâmica conferem à música os 

efeitos mais expressivos e passionais, que transitam da mais pura singeleza à 

mais cruel das fúrias; e, as melodias e harmonias atonais (e politonais, 

dodecafônicas ou seriais) podem relacionar-se ao desajuste, à 

incompreensibilidade, ao estranho, à iconoclastia e à experimentação sonora, 

quando contrapostas ao tonalismo e ao modalismo, Ainda hoje, 

aproximadamente cem anos após a invenção da música atonal, pode-se dizer 

que lentamente ela vem sendo incorporada ao repertório de apreciação do 

ouvinte comum. Esse tipo de música ainda pode significar modernidade 

excessiva, intelectualidade elevada e racionalidade. 

Contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da música 

ocidental o conceito de afinação do temperamento da escala, baseado na 

oposição igual vs. desigual. No temperamento igual, a 8ª é dividida em 12 

semitons iguais. “A uniformidade dos semitons significa que todos os outros 

intervalos são temperados, em relação com suas razões de frequência”. Os 

temperamentos desiguais são usados, sobretudo, para a execução de música 

antiga. (GROVE, 1994, p. 99).  

Indubitavelmente, dois conceitos relativos à altura, que contribuíram para 

a formação dos discursos musicais, foram o de consonância vs. dissonância6. 

Em música, a consonância está relacionada a uma maior estabilidade 

sonora, a frequências “aparentadas” a um determinado som por razões físicas 

e matemáticas. Todo som, ao ser produzido, libera uma série de sons a ele 

superiores em altura. O som primeiro, que dá origem à série, é chamado de 

fundamental, e os que dele se originam, de harmônicos. 

 

 

                                                 
6
 Conforme Schoenberg, “las expressiones ‘consonancia’ y ‘disonancia’, que hacen diferencia a 

una antitesis, son erróneas. Depende sólo de la creciente capacidad del oido analizador para 
familiarizarse  com los armónicos mas lejanos, ampliando así el concepto de ‘sonido 
susceptible de hacerse arte’ [...]” (1974, p.16). Embora este critério tenha sido contestado com 
o desenvolvimento estético da música erudita ocidental no século XX, ele continua sendo 
largamente utilizado na esfera das composições musicais. Aqui, visamos a identificar o seu 
emprego na comédia musical de cunho popular. 
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Conforme Schoenberg, 

 

La consonancia más perfecta (después del unísono) aparece en la 

sucesión de los armónicos la primera, y por ello más frecuentemente 

con mayor fuerza sonora: la octava. Le sigue la quinta, y luego la 

tercera mayor. […] la cuarta, designada como consonancia imperfecta, 

es una relación del sonido fundamental, pero en dirección opuesta; 

podría, por ello, contarse entre las consonancias imperfectas, como la 

tercera menor y la sexta mayor o menor, o bien entre las consonancias, 

sin más, como ocurre a veces. […] Como disonancias sólo se 

consideran: la segunda mayor y menor, la séptima mayor y menor, la 

novena, etc., además de todos los intervalos disminuidos o 

aumentados (octavas, cuarta, quinta, etc., aumentadas o disminuidas). 

(1974, p. 17) 

 

 Nesse sentido, com o desenvolvimento da música tonal ocidental, por 

um largo período utilizou-se o procedimento de resolução das dissonâncias em 

consonâncias no decorrer do discurso musical. A dissonância foi considerada 

auditivamente uma nota estranha ao acorde e, quando utilizada, esperava-se a 

sua resolução em uma consonância no momento seguinte. Esta prática 

originou os conceitos harmônicos de tensão e relaxamento tonais, que, depois 

de largamente utilizados, foram sendo abandonados por volta do início do 

século XX. 

 Na música popular, por exemplo, sobretudo com o advento do jazz 

americano e, mais tarde, com a bossa nova brasileira, houve uma valorização 

positiva do emprego das dissonâncias, sem a obrigatoriedade de serem 

resolvidas nem harmônica nem melodicamente. 

 Vejamos os conceitos de melodia, harmonia, contraponto e polifonia. 

 Segundo Grove (1994, p.592), à sucessão de notas em um determinado 

padrão rítmico para formar uma unidade identificável, dá-se o nome de 

melodia. 

 

O conceito de melodia varia bastante entre diferentes culturas. Pode-se 

fazer uma analogia entre a profusão de nuances de um raga indiano e 

as linhas austeras do canto eclesiástico ocidental, ou então, das 

melodias estáticas e repetitivas do teatro nô japonês com as linhas 



63 

 

expansivamente líricas de um lied de Schubert, ou com as linhas ricas 

em motivos musicais, de Beethoven.[...] A maioria das melodias 

apresenta padrões estabelecidos – ascendentes ou descendentes, de 

organização de motivos e de cadenciamento final. (idem) 

  

Certamente, as melodias são organizadas de modo a apresentar 

coerentemente uma sequência de intervalos sonoros em ritmos determinados. 

Entretanto, o que se considera por coerência melódica varia conforme os 

padrões culturais das sociedades. 

 Já a harmonia é “a combinação de notas soando simultaneamente, para 

produzir acordes, e sua utilização sucessiva para produzir progressões de 

acordes”. (idem, p.407). Os acordes possuem três ou mais sons soando em 

conjunto. A formação dos acordes é um campo de estudo muito amplo. Dadas 

as dimensões deste trabalho, diremos que os acordes são considerados 

perfeitos, quando as notas que o formam são uma fundamental, uma terça 

(maior ou menor) e uma quinta justa; e, alterados, quando as relações entre as 

notas que os formam produzem dissonâncias. 

 O contraponto consiste na “arte de combinar duas linhas musicais 

simultâneas”. O termo deriva do Latim, contrapunctum, “contra a nota”. A uma 

melodia já existente, acrescenta-se outra que lhe faz contraponto. Essa arte 

desenvolveu-se e foi largamente utilizada pelos compositores desde o séc.XIV 

até o XX. Wagner, por exemplo, fez uso do contraponto em suas óperas, para 

obter efeitos dramáticos. (idem, p. 218) 

 A polifonia funda-se em se sobrepor duas ou mais linhas melódicas. 

Conforme Andrade (1976, p.50-1), duas escolas foram responsáveis pela 

introdução da polifonia na música: a escola de Paris, durante o séc.XIII, e a 

escola franco-flamenga, com a Ars Nova no séc.XIV. Nesse momento, os 

teóricos passam a se preocupar com a lógica harmônica das concatenações 

sonoras.  

Já percebem e estabelecem que as séries de oitavas, uníssonos, 

quintas, são de fraco valor estético e é preciso evitá-las. [...] As 

dissonâncias se sistematizam como notas de passagem. Já se tornou 

consciente o valor dinâmico delas e o efeito agradável de sua 

resolução numa consonância. (Idem) 
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A partir das relações entre os parâmetros relativos à altura, 

apresentamos o seguinte quadro que as sintetizam: 

 

ALTURA 

frequência grave agudo 

intervalo melódico harmônico 

temperamento igual desigual 

estabilidade consonância dissonância 

acordes perfeitos alterados 

distribuição de 
acordes cerrada aberta 

Quadro 7 – Oposições quanto ao parâmetro altura 

 

Passamos a investigar os aspectos do quarto parâmetro sonoro, que diz 

respeito ao timbre. 

 De acordo com Grove, o timbre está relacionado com a qualidade do 

som, e a percepção dessa qualidade depende da presença e da força relativa 

exercida pelos harmônicos sonoros, “ao modo pelo qual a vibração do som é 

ativada”. 

 

A diferença de qualidade, por exemplo, entre uma flauta, um oboé e um 

clarinete tocando a mesma nota é que o timbre da flauta é 

relativamente “puro” (i.e. tem poucos e fracos harmônicos), o do oboé é 

rico em harmônicos mais agudos, e os do clarinete tem uma 

preponderância de harmônicos ímpares. O espectro harmônico 

característico a cada um deve-se basicamente ao modo pelo qual a 

vibração do som é ativada, [...] além da forma do tubo acústico. (1994, 

p. 6) 

 

 A classificação timbrística tanto das vozes humanas quanto dos 

instrumentos musicais é feita com o uso recorrente da sinestesia. Conforme 

Bertrand (apud Trotta, 2010, p. 46), a sinestesia pode ser definida como a 

múltipla articulação dos sentidos (tato, olfato, paladar, audição e visão).  

É comum a associação da qualidade sonora do som dos instrumentos a 

gostos, cores, temperaturas e sensações psicológicas. 
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Conforme Pietroforte, 

 

O timbre pode ser metaforizado – como comumente o é – como a cor 

do som. Essa comparação com o cromatismo permite que o timbre seja 

desvinculado do instrumento musical que o produz, pois se trata de 

determinar a timbragem, e não o timbre, uma vez que em um mesmo 

instrumento é possível conseguir, com habilidade, timbragens 

diferentes. (2008, p.127) 

 

 Para exemplificar, apresentamos, a seguir, algumas características 

timbrísticas de alguns instrumentos presentes nas orquestras contemporâneas, 

conforme descritas pelos músicos e compositores italianos Casella & Mortari, 

com recursos da sinestesia. 

a) Instrumentos de sopro de madeira 

 A flauta possui um timbre claro e transparente. À medida que se sai do 

registro médio para ir ao agudo, a sonoridade torna-se sempre mais brilhante. 

O registro grave tem um timbre mais quente que os outros e uma misteriosa 

intensidade. 

 O flautim não possui a doçura e a poesia da flauta, sendo bem mais 

pobre em possibilidades expressivas. O registro grave é fraco e os registro 

médios e agudos são brilhantes e a última oitava pode possuir uma sonoridade 

violenta. 

 O oboé possui um timbre mais penetrante, um pouco anasalado. É doce 

e expressivo, quase feminino, uma espécie de soprano melancólico da 

orquestra. O timbre nasal aumenta, à medida que se força a sonoridade. O 

grave é intenso e penetrante. O médio é mais doce e mórbido. 

 O clarinete tem um timbre fluído e variável. O registro grave é 

ameaçador, dramático e tenebroso. O registro agudo é quente, brilhante e 

incisivo. É um instrumento que presta a efeitos tanto coloridos como 

melodiosos e expressivos. 

 O fagote pertence à mesma família dos oboés. Segundo os autores, 

Rimsky-Korsakov teria dito que seu timbre é senil e astuto no modo maior, 

sofrido e triste no modo menor. No staccato, sobretudo na região grave, 

alcança facilmente efeitos cômicos. 
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b) Instrumentos de sopro de metal 

 A trompa no registro normal possui uma sonoridade redonda e cheia, de 

grande doçura e poesia. À medida que desce ao grave, a sonoridade vai 

ficando cada vez mais obscura. 

 O trompete esteve ligado ao caráter heroico e guerreiro, pelo 

brilhantismo do timbre metálico. Depois que lhe foram acrescentados os 

pistons, esse instrumento passou a ter diversas aplicações e adquiriu uma 

maior variedade timbrística, sobretudo por causa do seu emprego no jazz. O 

uso de surdinas modifica-lhe o timbre de diversas maneiras. As de metal 

produzem um timbre crepitante e metálico; as de fibra, um efeito mais doce; a 

surdina wà-wà, de origem americana, produz um efeito de variação de cor e 

intensidade, obtendo sonoridades esfumadas e osciladas. 

 O trombone foi fortemente ligado a expressões majestosas, solenes, 

dramáticas, violentas e ferozes. Com o advento do jazz, assim como o 

trompete, adquire possibilidades timbrísticas alegres, de grande mobilidade, 

também com o uso de surdinas. 

 O saxofone possui uma voz penetrante e um pouco velada, com certa 

sensualidade. O grave é mais intenso e aberto. À medida que segue em 

direção ao agudo, a sonoridade diminui. Tende à aspereza e ao som metálico 

nasal. 

c) Instrumentos de corda friccionada 

O violino é um instrumento de arco e possui uma natureza 

essencialmente lírica. Cada uma das suas quatro cordas possui uma cor 

particular. A primeira corda (a mais aguda) é brilhante, aberta, incisiva e 

excitante; a segunda é persuasiva e suave; a terceira é de grande doçura, 

capaz de efeitos de nobre poesia; e, a quarta possui um timbre quase de 

contralto. O movimento das arcadas também interfere no efeito de expressão 

timbrística. 

A viola possui um timbre delicado e melancólico, uma languidez poética 

e uma intensidade penetrante. 

O violoncelo é escuro e misterioso no grave piano, e rude no forte. O 

registro agudo confere-lhe virilidade e sensualidade. 
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O contrabaixo possui uma possibilidade cantábile, com certa doçura, nas 

regiões mais agudas. Também desliza facilmente para os efeitos de caráter, 

como o misterioso, o tenebroso e grotesco. 

d) Instrumentos de corda dedilhada 

Nesse grupo, destaca-se a harpa. Ela foi largamente empregada pelos 

impressionistas, possuindo sonoridade cheia, harmoniosa e delicada. 

e) Instrumentos de percussão 

Os timbales ou tímpanos evoluíram dos tambores primitivos. Seu som é 

resultado de batidas contra uma membrana esticada. Os sons graves e fortes 

são tenebrosos e ameaçadores. 

O xilofone é formado por uma série cromática de lâminas de madeira, 

percutidas por meio de baquetas, também de madeira. Seu timbre é seco, 

sendo associado tanto a situações lúgubres e sinistras, quanto a atmosferas de 

infinita doçura. 

Os instrumentos de percussão são variadíssimos e de muitas origens. 

Citamos aqui os pandeiros, as caixas, os tambores militares, o triângulo, os 

pratos, as castanholas etc. 

f) Instrumentos de corda percutida 

O piano é um instrumento de teclado cujas cordas são percutidas por 

martelos de madeira, forrados de feltro. Possui grandes recursos sonoros, “não 

apenas porque pode fazer soar dez ou mais notas de uma só vez, mas também 

porque pode ser tocado tanto no modo piano como forte”, atingindo uma vasta 

gama expressiva. (GROVE, 1994, p. 720) 

Há, sonoramente, uma série de características timbrísticas pertencentes 

aos instrumentos considerados étnicos, provenientes de diversas culturas. 

Outro modo de se perceber o timbre é ouvir instrumentos antigos, que 

possuem um colorido próprio. Ainda, conforme Commings (1965, p. 42), os 

compositores estão sempre em busca de novos efeitos sonoros, como 

Schoenberg, que utilizou pesadas correntes de ferro, e outros, que adicionaram 

à orquestra vidros de bolas de gude, garrafas de refrigerante, copos musicais 

afinados com água, discos com som de pássaros, buzina de táxi, máquina 

trovejante, chicote, mecanismos imitando aeroplanos, dínamos, máquinas de 

escrever, sirenes, revólveres etc. 
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A partir das relações entre os parâmetros relativos ao timbre, 

apresentamos o seguinte quadro que as sintetizam: 

 

TIMBRE 

claro anasalado 

aberto fechado 

brilhante opaco 

feminino masculino 

intenso velado 

doce estridente 

quente delicado 

redondo espetado 

suave rude 

cristalino esfumado 

áspero aveludado 
Quadro 8 – Oposições quanto ao parâmetro timbre 

 

Os parâmetros sonoros de duração, intensidade, altura e timbre formam 

os três elementos fundamentais da linguagem musical: a melodia, a harmonia e 

o ritmo. Conforme Grove, encarar esses elementos de forma independente 

seria uma simplificação excessiva. 

 

O ritmo é componente importante da própria melodia não apenas 

porque cada nota tem uma duração, mas também porque a articulação 

rítmica numa escala mais ampla lhe dá forma e vitalidade; por outro 

lado, a harmonia geralmente desempenha papel essencial, ao menos 

na música ocidental, na determinação do contorno e direção de uma 

linha melódica, cujas implicações harmônicas podem, por sua vez, dar 

vida à melodia. (1994, p. 788) 

 

 Dessa forma, a linguagem musical se estabelece pela imbricação 

desses múltiplos elementos sonoros. Além da combinação entre melodia, 

harmonia e ritmo, contribuem para a estruturação dos seus discursos os 

arranjos das sonoridades, a escolha de conjuntos de instrumentos para a 

execução musical, o emprego ou não de vozes, e o uso tanto de técnicas 

consagradas de composição quanto da experimentação em busca de novas 

possibilidades. 
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 Conforme Monteiro (1997, p.144), a partir da análise semiótica dos 

discursos em obras musicais instrumentais, nas quais identificou os aspectos 

de intensão e de extensão a partir dos intervalos sonoros, 

 

A intensão pode se discursivizar, por exemplo, pelo acento dinâmico, 

pela dissonância harmônica, pelo salto melódico, pela distorção 

timbrística; a extensão pela diluição dinâmica, pela expansão 

harmônica, pelo intervalo decomposto escalarmente, pela escolha de 

timbres [...] 

  

 Todos esses dados apontados e utilizados na organização dos discursos 

musicais produzem sentido para a Semiótica. A semiotização desses 

elementos será tratada em trabalhos futuros, visto esse ser um campo vasto 

que, aos poucos, começa a ser uma área de interesse para os teóricos da 

semiótica tensiva. 

Contudo, ao utilizar os recursos musicais e agrupá-los aos elementos 

advindos das outras linguagens, o enunciador teatral tece um texto sincrético, 

que tanto parece apontar em várias direções, quanto parece adquirir uma 

conversão de sentidos, pois a organização estética dos diversos planos de 

expressão na linguagem teatral deve estar inexoravelmente jungida ao plano 

de conteúdo de uma situação dramática. 

Esclarecidos alguns aspectos das linguagens musical e teatral, 

passamos ao capítulo seguinte, no qual pretendemos mostrar como a 

linguagem musical produz sentido ao unir-se à cena teatral. 
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CAPÍTULO 2: O JOGO DO SENTIDO E O SENTIDO DO JOGO 

 

 Neste capítulo, procedemos à análise semiótica de uma cena musicada. 

Para isso, apresentamos alguns conceitos da teoria semiótica greimasiana, 

bem como utilizamos os conceitos do capítulo precedente, à medida que 

tecemos a análise. Consideramos oportuno iniciarmos com a apresentação de 

alguns pressupostos da teoria, referentes ao conceito de texto. 

 Conforme Barros (1990, p.7), a semiótica se interessa por descrever “o 

que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz”. O texto é, então, tomado 

como um todo que produz sentido, sendo concebido em duas perspectivas 

distintas: 

 

a) na primeira, o texto é entendido como um objeto de significação. Deve-

se examinar os mecanismos que o estruturam, compreendendo-o como 

um tecido. Ao revelar suas tramas, estas propiciam uma leitura que 

investiga as relações entre as partes internas para se chegar ao todo 

que o estrutura; 

b) na segunda, o texto é tomado como objeto de comunicação entre dois 

sujeitos, denominados destinador e destinatário, ou ainda, enunciador e 

enunciatário. A relação que é investigada, então, é entre o texto e o 

contexto sócio-histórico, levando-se em conta também os valores 

culturais e ideológicos, bem como os processos argumentativos e 

persuasivos que envolvem a comunicação entre o produtor e o receptor 

do texto. 

 

Dessa forma, tanto os procedimentos de organização textual quanto 

seus mecanismos de produção e recepção são de interesse da semiótica para 

explicar o que e como o texto faz para dizer o que diz. A noção de texto é 

ampliada, pois são considerados como textos tanto os provenientes da 

linguagem verbal (orais ou escritos), quanto os não verbais (gestuais, visuais, 

sonoros, gustativos) e, ainda, aqueles que misturam várias linguagens na sua 

composição. Estes últimos são chamados de textos sincréticos, ou seja, que 

utilizam mais de um plano de expressão para transmitirem um conteúdo, como 

é o caso do teatro encenado. (BARROS, 1990, p.8) 
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Portanto, embora em nossa análise o foco seja como a música de teatro 

produz sentido na cena, somos impelidos a investigar não só o componente 

musical, mas também a relação dos diversos elementos que compõem a cena, 

já que a linguagem teatral é marcada pelo sincretismo. 

Dito isto, iniciamos este percurso analítico com uma breve 

contextualização do corpus escolhido para esta pesquisa. 

 

2.1 O espetáculo “Alô, Alô, Terezinha!” 

  

A comédia musical do grupo Circo Grafitti caracteriza-se por uma 

representação marcada pelo humor, comicidade e tragicomicidade 

provenientes do circo-teatro, do teatro de revista e do cabaré, aliados ao 

emprego da música como forte elemento na composição das cenas de seus 

espetáculos. A intertextualidade é outro fator preponderante em suas 

montagens, com o emprego usual da paródia e da estilização. 

O espetáculo “Alô, Alô, Terezinha!” é uma comédia musical estreada em 

outubro de 2004, no Centro Cultural Banco do Brasil, da cidade de São Paulo. 

A peça retrata a trajetória da televisão brasileira. É estruturada em esquetes 

que satirizam a programação desse veículo de comunicação, costurados pela 

tênue história da personagem Terezinha, uma extraterrestre noveleira, que 

viaja para dentro da televisão por ter perdido, por uma falha de transmissão, o 

último capítulo da novela a que estava assistindo. 

 A partir desse mote, em ordem histórico-cronológica, sucedem-se 

quadros que mostram um recorte das transformações pelas quais a linguagem 

televisiva brasileira passou, desde a sua fundação e ao longo de cinquenta 

anos.  

 A cena escolhida para esta análise é a que marca, no roteiro do 

espetáculo, o momento da transição da imagem em preto e branco para a 

colorida. A partir da ideia dessa oposição visual será erigido seu conteúdo 

temático e figurativo. 

 Aparecem sincretizados na cena diversos elementos audiovisuais. São 

eles: a canção “Divino Maravilhoso”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, 

reinterpretada e rearranjada; a coreografia e a gestualidade dos atores e 

músicos; o cenário e os elementos cênicos; os figurinos; e a iluminação. 
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 Inicialmente, apresentamos a análise da canção, que contempla letra e 

música, anteriormente à sua sincretização na cena teatral. Depois, 

procederemos à análise da cena. 

 

2.1.1 Análise da letra da canção “Divino Maravilhoso” 

 

  A canção “Divino Maravilhoso”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, foi 

interpretada, primeiramente, pela cantora Gal Costa no IV Festival da Música 

Popular Brasileira, promovido pela TV Record, em 1968. Em seguida, em 1969, 

foi gravada por ela no LP “Gal”. Vejamos a letra da canção: 

 

Divino Maravilhoso 
(Caetano Veloso e Gilberto Gil) 
 
Atenção  
ao dobrar uma esquina 
Uma alegria,  
atenção menina 
Você vem? 
quantos anos você tem? 
 
Atenção 
precisa ter olhos firmes 
Pra este sol 
para esta escuridão 
 
Atenção 
Tudo é perigoso 
Tudo é divino maravilhoso 
Atenção para o refrão uau 
 
É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 
 
Atenção 
para a estrofe e pro refrão 
Pro palavrão 
para a palavra de ordem 
Atenção para o samba exaltação 
Atenção 
Tudo é perigoso 
Tudo é divino maravilhoso 
Atenção para o refrão 
 
É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 

 

 
 
 
Atenção 
para as janelas no alto 
Atenção 
ao pisar o asfalto, o mangue 
Atenção 
 para o sangue sobre o chão 
 
É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 
 

Quadro 9 – A letra de “Divino Maravilhoso” 
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Para explicitar os processos de organização e apreender os sentidos de 

um discurso, seja ele verbal, visual, sonoro etc, Greimas postula um modelo de 

análise, o “percurso gerativo de sentido”, no qual se articulam uma série de 

componentes em um caminho que vai do mais simples e abstrato, ao mais 

complexo e concreto (GREIMAS & COURTÉS, s.d., p. 206). No percurso, são 

identificados três níveis: o fundamental, o narrativo e o discursivo. E cada um 

deles apresenta dois componentes: um sintáxico e um semântico, como 

evidenciados no seguinte quadro: 

 

Nível discursivo Sintaxe discursiva Semântica discursiva 

Nível narrativo Sintaxe narrativa  Semântica narrativa 

Nível fundamental Sintaxe fundamental Semântica fundamental 

P E R C U R S O  G E R A T I V O  DE  SENTIDO 

Quadro 10 - O Percurso Gerativo de Sentido 

 

Ressaltamos que o termo “percurso” pode nos levar a pensar em um 

caminho horizontal para se atingir a significação, algo como começo, meio e 

fim de um texto. Entretanto, o percurso é vertical, isto é, uma vez identificadas 

a sintaxe e a semântica do nível fundamental (profundo), deve-se pensar que 

elas serão recobertas pela sintaxe e semântica do nível narrativo 

(intermediário) que, por sua vez, será recoberto pela sintaxe e semântica do 

nível discursivo (superficial). 

Conforme Barros (1990, p.10), o mais simples e abstrato é o nível 

fundamental, no qual se determinam as oposições semânticas de base a partir 

das quais o sentido do texto será construído, ou seja, em todo texto localiza-se 

um conteúdo mínimo que estabelece uma oposição de sentido. 

Assim, na semântica do nível fundamental, percebemos haver em 

“Divino Maravilhoso”, uma relação contrastante entre os termos opressão vs. 

liberdade, passividade vs. atividade, ou ainda, como categorias mais 

abrangentes, morte vs. vida. Essas oposições manifestam-se no texto da 

seguinte forma: “é preciso estar atento e forte/não temos tempo de temer a 

morte”, “atenção, tudo é perigoso/tudo é divino maravilhoso”, “Você 

vem?/Quantos anos você tem?” 
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Ainda, para Greimas e Courtés (s.d., p.37), no componente semântico 

fundamental, a categoria de base “é suscetível de ser axiologizada, mercê do 

investimento das dêixis positiva e negativa pela categoria tímica 

euforia/disforia”. Em outras palavras, os termos da oposição semântica de base 

recebem valores positivos ou negativos que serão confirmados ou negados na 

estruturação dos textos. 

Em “Divino Maravilhoso”, a /opressão/, a /passividade/ e a /morte/ 

recebem valores negativos ou disfóricos, e a / liberdade/, a /atividade/ e a 

/vida/, valores positivos ou eufóricos. 

Conforme Barros (1988, p.21), há uma estruturação mínima no nível 

fundamental que precisa ser “interpretada por um modelo lógico que traduza 

bem suas relações em oposições de contradição, contrariedade e 

complementaridade, e que a torne operatória no plano metodológico”. Dessa 

forma, a semiótica concebeu um quadrado lógico no qual se representam 

essas relações da estrutura elementar. 

Primeiramente, determina-se um percurso entre os termos identificados 

na semântica fundamental, por meio de operações que negam um conteúdo e 

afirmam outro. 

 Assim, no texto em análise, percebemos um percurso lógico que 

transcorre da passividade negativa à atividade positiva. 

 

passividade   não-passividade   atividade 

(disforia)   (não-disforia)    (euforia) 

 

 A negação da passividade ocorre no momento em que se diz que tudo, 

além de perigoso, é maravilhoso e anuncia-se o refrão. Já o refrão é a 

afirmação da atividade. 

 A sintaxe do nível fundamental ficaria assim representada no quadrado 

semiótico: 

 
opressão 
passividade 
morte 
 

 liberdade 
atividade 
vida 
 

 
 
não-liberdade 
não-atividade 
não-vida 
 

 
 
não-opressão 
não-passividade 
não-morte 
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 Para lermos como está representada no quadrado a organização 

relacional do percurso do conteúdo, devemos começar pelo canto superior 

esquerdo, onde se localiza a asserção do primeiro termo. Em seguida, dirigir o 

olhar para o canto inferior direito, no qual o termo será negado. Depois, para o 

canto superior direito, em que se encontra a asserção do segundo termo. 

Realizando o caminho inverso, lemos a representação lógica do percurso 

oposto. No texto em análise, passa-se da passividade para a não-passividade 

até atingir-se a atividade. 

            Segundo Barros (1988, p.28), o nível das estruturas narrativas é a 

etapa que está imediatamente acima do nível das estruturas fundamentais. De 

um nível para o outro, é necessário realizar conversões. No nível narrativo 

serão introduzidos sujeitos, e os elementos do nível fundamental vão se tornar 

valores desejados ou indesejados por eles. A sintaxe narrativa deixa 

transparecer um “simulacro” da ação do homem sobre o mundo, e está 

representada pelas relações de transitividade entre os actantes sujeito e objeto, 

em dois tipos de enunciados elementares: 

 

a) os enunciados de estado, nos quais um sujeito pode estar em relação de 

conjunção ou disjunção a um determinado objeto; 

b) os enunciados de fazer, nos quais há uma passagem de um estado de 

conjunção para o de disjunção com o objeto, ou vice-versa.  

 

Em “Divino Maravilhoso”, identificamos um sujeito, a menina, que se 

encontra em disjunção com o objeto, liberdade. 

 Conforme Barros (1988, p. 31), na sintaxe narrativa está representado o 

programa narrativo, que “constitui-se de um enunciado de fazer que rege um 

enunciado de estado”. Assim, um “sujeito do fazer altera a junção do sujeito de 

estado com os valores”. 

Na letra da canção, no nível da sintaxe narrativa, podemos tomar como 

S1 (o sujeito do fazer) o narrador provocador que convida o S2 (o sujeito de 

estado), a menina, a juventude, a entrar em atividade e a integrar-se ao 

coletivo, isto é, a engajar-se e adquirir o valor da liberdade.  
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Segundo Barros (1990, p.21-22), há diversos tipos de programas 

narrativos, conforme: 

a) a natureza da função: há um programa de aquisição de objeto-valor, 

se a transformação resultar em conjunção do sujeito com o objeto; e 

um programa de privação, se terminar em disjunção; em “Divino 

Maravilhoso”, será um programa de aquisição, se a menina alcançar 

a liberdade; 

b) a complexidade e hierarquia dos programas: há programas de base, 

isto é, que são principais; e programas de uso, que são secundários; 

no texto em análise, diríamos que bradar a palavra de ordem é um 

programa de uso que levará ao êxito do programa de base, isto é, ao 

alcance da liberdade pelo sujeito; 

c) o valor investido no objeto: os valores podem ser modais ou 

descritivos. Para realizar uma ação e atingir o valor principal, o 

sujeito precisa alterar ou ter alterada a sua competência para querer, 

dever, poder e saber fazer alguma coisa; em “Divino Maravilhoso”, 

um sujeito incita outro sujeito a querer conhecer um mundo repleto 

de contradições; 

d) a relação entre os actantes narrativos (sujeito de estado e sujeito do 

fazer) e os atores que se manifestam no discurso: o mesmo ator7 ou 

atores diferentes podem assumir os dois sujeitos, do fazer (S1) e do 

estado (S2). Na letra da canção os sujeitos do fazer e do estado são 

assumidos por atores diferentes, o narrador e a menina, 

respectivamente. 

Ainda, de acordo com Barros (1988, p.35-6), o passo seguinte na análise 

narrativa trata de descrever e explicar a organização dos programas narrativos 

em percursos narrativos. Uma sequência de programas narrativos relacionados 

por pressuposição forma um percurso narrativo. Segundo a autora, há três 

tipos de percursos narrativos: o do sujeito, o do destinador-manipulador e o do 

destinador-julgador. 

                                                 
7
 Para a semiótica discursiva, “o conceito de ator situa-se na junção da sintaxe narrativa (é um 

actante dotado de programas narrativos) com a semântica discursiva (possui um papel 
temático, em geral humano e socializado, e manifesta-se sob uma forma figurativa[...]; Uma vez 
definido o processo de actorialização por meio de critérios semióticos, o termo ator é às vezes 
utilizado para substituir o termo “personagem”, marcado pela psicologia dos caracteres”. 
(BERTRAND, 2003, p. 416) 
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O percurso do sujeito é constituído pelo encadeamento lógico de um 

programa de competência com um programa de performance. “O percurso do 

sujeito representa, sintaticamente, a aquisição, pelo sujeito, da competência 

necessária à ação e a execução, por ele, dessa performance. (BARROS, 1990, 

p.27) 

 Na letra da canção, o programa de competência acontecerá se a 

menina passar a querer ver o mundo como lhe é oferecido pelo narrador e, a 

partir daí, realizar a ação de fazer entoar a palavra de ordem para integrar-se 

ao coletivo. 

No percurso do destinador-manipulador, examina-se o programa de 

competência do ponto de vista do sujeito doador ou destinador dos valores 

modais, que os dirige a outro sujeito, o destinatário. Há duas etapas nesse 

percurso: a de atribuição de competência semântica, na qual é preciso que o 

destinatário creia nos valores oferecidos pelo destinador; e a de atribuição de 

competência modal, na qual o destinador doa ao destinatário os valores modais 

do querer-fazer, do dever-fazer, do saber-fazer, e do poder-fazer. Nesta fase, 

ocorre uma manipulação. (BARROS, 1990, p.28) 

 

Na manipulação, o destinador propõe um contrato e exerce a 

persuasão para convencer o destinatário a aceitá-lo. O fazer-

persuasivo ou fazer-crer do destinador obtém como contrapartida o 

fazer-interpretativo ou o crer do destinatário, de que decorre a 

aceitação ou a recusa do contrato. (Idem, p. 28-9) 

 

Tipologicamente, há quatro categorias distintas de manipulação: a 

provocação, a sedução, a tentação e a intimidação. 

Em “Divino Maravilhoso”, percebemos que um destinador tenta exercer 

uma manipulação por sedução e provocação a um destinatário, e para isso 

oferece-lhe um objeto de valor, a liberdade, o engajamento. Outro papel que 

pode ser atribuído ao narrador/destinador é o do jovem desafiador, pois ao 

enunciar /Você vem?/Quantos anos você tem?/, ele exerce uma manipulação 

por provocação ao destinatário. Em sua fala pode estar implícito: será que você 

já tem idade suficiente para vir comigo? 
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Por último, há o percurso do desinador-julgador, que realizará a sanção 

do sujeito. Nessa fase, “o destinador julga o sujeito pela verificação de suas 

ações e dos valores com que se relaciona”. Se o sujeito cumpriu o contrato 

estabelecido na fase da manipulação, ele é sancionado positivamente por meio 

do reconhecimento e, se não cumpriu, é sancionado negativamente, com o 

desmascaramento. (BARROS, 1990, p. 33) 

Na letra da canção, a fase da sanção não aparece explicitada. O valor 

modal oferecido pelo destinador ao destinatário é o poder-fazer, ou seja, 

agregar-se a um coletivo, ao coro de uma palavra de ordem que reivindica a 

vida, para que o destinatário alcance assim o valor descritivo, que é a liberdade 

de viver e enxergar um mundo repleto de contradições, caminhos e escolhas. 

Assim, o que se vislumbraria ao final do percurso narrativo, se o sujeito 

juventude (figurativizado na menina) aceitasse o acordo proposto pelo 

narrador, seria uma sanção cognitiva positiva ao destinatário, se ele 

concordasse em aceitar a oferta do destinador.  

Na semântica narrativa, segundo Barros (1988, p.45), os valores virtuais 

axiologizados na semântica fundamental são “selecionados e convertidos em 

valores atuais [...] mediante inscrição em um ou mais objetos em junção com 

sujeitos”.  

Em “Divino Maravilhoso”, como já apontamos, há a oposição semântica 

de base, 

 

opressão       vs.  liberdade 

passividade  vs.  atividade 

morte    vs.  vida 

 

 Vejamos como ficariam inscritos esses valores nas estruturas narrativas: 

Antes da transformação, o sujeito (menina/juventude) está em conjunção com o 

objeto (a opressão, a passividade e a morte), ou o sujeito (menina/juventude) 

está em disjunção com o objeto (a liberdade, a atividade e a vida). Depois da 

transformação, o sujeito (menina/juventude) está em conjunção com o objeto (a 

liberdade, a atividade e a vida), ou o sujeito (menina/juventude) está em 

disjunção com o objeto (a opressão, a passividade e a morte). 
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Barros (1988, p. 48) nos diz ainda que a categoria tímico-fórica do nível 

fundamental vai se converter em categoria modal no nível narrativo, 

modificando a relação do sujeito com o objeto-valor. Assim, em “Divino 

Maravilhoso” apareceriam as categorias modais do querer-ser e do poder-ser, 

da seguinte maneira: O sujeito (a juventude) entra em conjunção com o querer-

poder o objeto (liberdade, atividade); e, do poder-fazer, bradando a palavra de 

ordem /é preciso estar atento e forte/não temos de temer a morte/. 

 Temos a convicção de que haveria mais a ser dito sobre o nível 

narrativo, mas, dadas as dimensões deste trabalho, entendemos que foram 

atendidas nossas expectativas sobre seus principais aspectos. Desta forma, 

passemos à investigação do nível discursivo. 

O nível discursivo é mais complexo e concreto. Nele, de acordo com 

Greimas e Courtés (s. d. , p. 125), do ponto de vista sintáxico, ocorrerão os 

procedimentos de discursivização, por meio das operações de embreagem e 

debreagem , divididos em três subcomponentes: a actorialização, a 

temporalização e a espacialização, onde se inscreverão os programas 

apontados no nível narrativo. Do ponto de vista semântico, as estruturas 

narrativas serão convertidas em percursos temáticos e figurativos, conforme já 

apresentamos no capítulo 1. 

 Na canção em análise há, no nível sintaxe discursiva, uma debreagem 

enunciativa, pois um eu, o narrador, um sujeito provocador, instaura e convida 

um tu, o narratário, a menina, no espaço do aqui, a rua, a esquina, no tempo do 

agora. O eixo de referência é o tempo presente: 

   
Atenção 

ao dobrar uma esquina 
Uma alegria, 

atenção menina 
Você vem? 

quantos anos você tem? 
 
  
 Essa é a estratégia utilizada pelo enunciador para projetar o enunciatário 

no momento em que os fatos acontecem, para causar-lhe a sensação de ser 

testemunha e agente da história. 

Quanto à espacialização, o encontro casual dos personagens em uma 

esquina, mais a palavra de ordem repetida insistentemente no refrão, 
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É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 

 

são elementos que ancoram o texto no espaço da rua, na trajetória de uma 

passeata, criando a ilusão de que o sujeito passivo, figurativizado na menina, 

ao encontrar-se com o coletivo, deve agregar-se a ele e tornar-se ativo. 

 No refrão, o narrador integra-se ao coletivo e fala na 1ª pessoa do plural. 

A ele é atribuído o papel temático de um sujeito provocador, libertador, 

incumbido de apresentar uma nova ordem de valores a outro sujeito, cujo papel 

é o de descobrir-se como ser dialético e realizar a transição da alienação para 

o engajamento social.  

Barros (1988, p. 115) afirma que os valores assumidos por um sujeito na 

semântica narrativa, serão disseminados sob a forma de temas no nível da 

semântica discursiva. Os temas, por sua vez, receberão investimentos 

figurativos. 

Em “Divino Maravilhoso”, identificamos pelo menos dois temas. São 

eles: 

 

a) o tema do namoro na juventude, da paquera; 

b) o tema sociopolítico da contestação. 

 

 Certamente, a visão de mundo presente na canção, embora revele uma 

tomada de posição político-social, de quebra de valores tradicionais, não se 

alinha ao pensamento da esquerda marxista que preconizava a tomada do 

poder pelo proletariado, pensamento dominante na estética artística em 

meados dos anos 60 do século passado. A tomada de poder sugerida aqui é a 

da estética tropicalista. 

 Favaretto (1979, p.37) ressalta que a justaposição do arcaico e do 

moderno na estética tropicalista expõe as contradições culturais do Brasil, 

destacando nossos “recalques sociais e o sincretismo cultural, montando uma 

cena fantasmagórica toda feita de cacos.”  

 É exatamente o que percebemos quando, por exemplo, aparecem 

justapostos na canção as figuras “palavra de ordem” e “samba exaltação”. Aqui 

se mostra, no nível do interdiscurso, um Brasil engajado com os movimentos 
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de esquerda, ao mesmo tempo em que há a tradição ufanista do período 

Vargas. Além disso, o “asfalto” das grandes cidades aparece como superfície 

contígua ao “mangue”, sincretizando a vida industrializada aos recantos 

naturais, o executivo ao pescador. 

Por isso, ao pedir atenção para a palavra de ordem, o tema da 

contestação político/social aparece figurativizado como uma colagem das 

contradições que faziam parte da vida de qualquer brasileiro do final dos anos 

60. O enunciador evidencia a posição deste sujeito assumido multifacetado e 

dialético que manipula outro sujeito, a juventude, figurativizada na “menina” a 

entrar em conjunção com vários objetos de valor – o sol, a escuridão, a palavra 

de ordem, o samba-exaltação, o asfalto, o mangue etc, para alcançar o valor 

último que é enxergar e viver a vida no país com suas múltiplas acepções. 

 A atitude do enunciador tropicalista se alinha ao discurso do ‘Bricoleur’, 

conforme Lopes (1999, p.324). A justaposição de referências 

descontextualizadas, frequente nas letras dos tropicalistas, configura um painel 

que identifica as correntes da MPB “com outras formações discursivas 

ultrapassadas ou hipócritas, como o ultra-romantismo desenfreado dos 

ufanistas e o civismo pegajoso e grandiloquente dos escriturários do poder 

retrógrado”. 

 Conforme Barros (1988, p.124), as figuras recobrem os temas que estão 

distribuídos pelo texto. Para a autora, “a reiteração discursiva dos temas e a 

redundância das figuras, quando ocupam a dimensão total do discurso, 

denominam-se isotopia.”  

 Desse modo, cada termo da canção, pelo procedimento da bricolagem, 

desencadeia uma isotopia distinta, e o feixe de isotopias termina por revelar um 

sujeito que adquire a consciência ao perceber, à sua volta, a existência 

sincrônica de uma multiplicidade de valores, sejam histórico-sociais, artísticos, 

morais etc. 

 Após a breve análise da letra da canção, vejamos de que modo ela se 

sincretiza à melodia e ao processo harmônico. 
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2.1.2 Análise da música da canção “Divino Maravilhoso” 

 

Formalmente, a melodia de “Divino Maravilhoso” compõe-se de três 

partes: na primeira, apresenta-se e repete-se o tema; na segunda, esta cumpre 

a função de uma ponte sonora que conduz ao refrão; e, na terceira, fixa-se o 

refrão. 

 O tema da primeira parte é tonal e é apresentado pela junção de dois 

motivos8 musicais. No primeiro deles, o termo “Atenção” é recoberto por um 

salto intervalar de terça menor ou maior iniciado no terceiro ou no primeiro grau 

da escala.  Das dez vezes que aparece, esse termo é recoberto desta maneira 

em oito delas. Dessa forma, a reiteração do motivo confere uma identidade 

temática musical intensa ao termo, provocando, no plano do conteúdo, uma 

espécie de chamariz para que o ouvinte, o enunciatário, coloque-se em estado 

de alerta. 

O segundo motivo é marcado por uma sequência em ordem ascendente 

e descendente por graus conjuntos, configurando-se como um arabesco9 que 

se inicia na tônica do acorde, indo até o quarto grau da escala e retornando à 

tônica, promovendo um movimento de ir e vir extenso que também é reiterado 

onze vezes ao longo da canção. Sobre estes arabescos são apresentados o 

espaço, os sujeitos e os objetos de valor. 

 Harmonicamente, a primeira parte está configurada em uma cadência10 

que se inicia na Tônica ( T ), em direção à Dominante da Tônica Relativa 

[(D)Tr], alcançando a Subdominante ( S ) e a Dominante ( D ), circunscrevendo 

a tonalidade em Lá Maior. Às sílabas iniciais dos dois últimos versos de cada 

estrofe corresponde uma mudança ascendente nos graus da cadência. As 

sílabas finais das estrofes estão harmonizadas sobre a Dominante da 

cadência. A repetição deste efeito cadenciado sobre a tonalidade confere 

extensidade ao conjunto, gerando uma sensação de previsibilidade e conforto 

ao ouvinte. 

 

                                                 
8
 Ideia musical curta, podendo ser melódica, harmônica ou rítmica, ou as três simultaneamente. 

9
 Termo que designa vários tipos de ornamentação melódica, contrapontística ou harmônica. 

10
 As cadências são o modo mais eficiente de afirmar ou estabelecer a tonalidade de uma passagem. 
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Primeira parte11:  

1 

                                                nos       

                                              a   vo     

                                                        

            u               ten         cê     tos       cê   

          brar   ma           A   ção                         

  ten                   le                   quan           tem 

        do       es               me                       

                                    vo   vem               

A   ção Ao           quina Uma a   gria         nina                     

                                                        

T       (D)Tr              T      (D)Tr          S      D             

                                                        

 

 

2 

                                ta es       

                              es   cu     

                                        

            ter         te     ra       ri   

          sa   o                         

  ten                       pa           dão 

        ci       lhos                       

                    Pra es   sol               

A   ção Pre           firmes                     

                                        

 T      (D)Tr              S      D             

                                        

  

 

A segunda parte da canção é marcada por um tema cuja função é 

realizar uma ponte sonora. Nela, os pequenos motivos dão lugar a uma frase 

desacelerada, com as vogais prolongadas em um ritmo sincopado12.  

Segundo Tatit,  

 

A desaceleração que faz a melodia se estender no tempo, ocupando 

um espaço maior no campo da tessitura, é o mesmo parâmetro que 

alimenta nossa temporalidade subjetiva, ou seja, que expande nosso 

tempo interno em direção a objetos de desejo, sejam eles conquistados 

ou não. (2004, p.70) 

                                                 
11

 Utilizamos o diagrama criado por Luiz Tatit para a análise semiótica da canção, 
acrescentado-lhe o esquema harmônico. 
12

 O deslocamento regular de cada tempo em padrão cadenciado sempre no mesmo valor à 
frente ou atrás de sua posição normal no compasso. 
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Como podemos perceber, a melodia desce, quase totalmente em graus 

conjuntos, ao seu ponto mais grave sobre os termos /perigoso/ e /maravilhoso/ 

para, em seguida, em saltos intervalares ascendentes iniciados na tônica, 

marcarem cataforicamente o anúncio do refrão que se iniciará no verso 

seguinte. O verticalismo melódico impulsiona passionalmente o sujeito em 

direção ao objeto. 

 

Segunda parte: ponte 

                                              84l o      

                                            pa   re    

                                                     

                                         ção       frão  

                                                     

  ten                                    ten            

                                                     

          pe           di   no                          

A   ção   do é   ri           vi   ma         A              

                                                     

      Tu       go     do é         ra      so                

                                                     

                  tu             vi  lho                  

                so                                    

T   (D)Tr      Tr        S D T  S  (D)Tr  Tr  

  

  

Ainda, ao final da ponte, a interjeição /uau!/ é pronunciada, desprovida 

de melodia, como um grito. Essa explosão confere um momento intenso ao 

conjunto sonoro, e o grito contrapõe-se ao contorno melódico e provoca uma 

ruptura da continuidade. 

A terceira parte da canção é marcada, como dissemos, pela introdução 

do refrão13. Na canção popular, o refrão está associado a um trecho musical 

repetitivo, considerado de fácil memorização.  

Como vimos, o gênero “palavra de ordem” foi inserido na letra. As 

palavras de ordem são curtas e têm um ritmo predominantemente marcado 

para facilitar sua entoação por um grande número de pessoas. Na melodia da 

canção, também há uma intensa repetição de intervalos de quartas justas 

visando a esse fim. Os intervalos de oitava, quinta e quarta são considerados 

os mais estáveis no critério consonância, e, por isso, foram largamente 

utilizados nas composições marciais, hinos e aberturas solenes. Estão 

                                                 
13

 Passagens recorrentes em formas musicais com ou sem repetição de texto. 
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frequentemente associados a instrumentos de sopro de metal desde a 

antiguidade. Assim, o refrão da canção se apodera intertextualmente deste 

artifício para consolidar o tom reivindicatório do seu conteúdo. 

 

Terceira parte: refrão 

É   ci   tar             te   tem   de           

                                          

            ten                     mer       

              to e                     a     

                                          

  pre   so es   a     for   Não   mos   po   te     mor   

                                          

                                          

                  te                     te 

                                          

                                          

                                          

                                          

T             D          T            D       

 

 

Harmonicamente, outro efeito vem reforçar o tema da contestação. As 

duas partes iniciais da canção são tonais, isto é, compostas nos preceitos do 

sistema tonal. Já o refrão é modal, mais precisamente no modo mixolídio. 

Neste modo, as relações entre os acordes formados sobre as notas da escala 

adquirem certas implicações musicais: o acorde formado sobre o 1º grau é 

maior, e o formado sobre o 5º grau é menor.  

O modalismo, herança grega retomada pela Igreja nos modos 

eclesiásticos, foi largamente utilizado nas canções medievais, sendo relegado 

ao segundo plano com o advento da música tonal. Entretanto, essa prática se 

manteve nas canções tradicionais dos povos de muitos países e, de quando 

em quando, é retomada por compositores eruditos e populares. Nos anos 60 

do século passado, o rock’n’roll dos Beatles e a canção de protesto brasileira 

fizeram reviver essa prática, legando-nos melodias de cunho modal. No caso 

da canção de protesto, a melodia construída sobre dois ou três acordes 

facilitava sua memorização, e o emprego do modalismo dava à música uma cor 

tradicional, coligando-a a uma espécie de genealogia mítica.  

Assim, o uso do modalismo no refrão de “Divino Maravilhoso” associa-se 

intertextualmente às canções de protesto e confere, no nível profundo, uma 

força de resistência, convocando os sujeitos para a luta. 
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Após a sequência inicial das três partes, elas são praticamente repetidas 

pela segunda vez. Entretanto, o tema da ponte sonora é elevado em uma 

oitava. 

 

Segunda parte: ponte oitavada 

        pe           di   no         

  ção   do é   ri           vi   ma       

                                  

    tu       go     do é         ra   so 

                                  

Aten               Tu             vilho   

              so                   

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

Essa mudança de registro promove um crescimento de tensão e de 

passionalidade. Ao transportar o tema musical para uma oitava superior, o 

enunciador instaura a oposição perigoso vs. maravilhoso em seu momento 

mais intenso no decorrer da canção, para, em seguida, retomar o tema da 

contestação coletiva presente no refrão.  

 Na terceira repetição, a ponte sonora é suprimida. Dessa forma, há uma 

súbita mudança do primeiro tema para o refrão, que passa a ser repetido 

indefinidamente. Assim, o discurso contestador proposto pelo narrador ganha 

força por meio da sensação sonora que instaura a passeata, tornando-a 

dominante, figurativizando sonoramente a resistência da vida contra a força da 

morte, instigando o sujeito a sair da passividade e entrar em atividade. 

 A canção termina numa diminuição gradual da intensidade sonora. No 

plano de conteúdo constrói-se o efeito de que a passeata seguiu seu caminho, 

entoando a palavra de ordem. 
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2.2 Análise da Cena “Divino Maravilhoso” 

 

Vejamos como a canção sincretiza-se à encenação. A canção “Divino 

Maravilhoso” ocupa a totalidade da duração do quadro. Entendendo a cena 

teatral como um discurso em ato que se desenvolve no tempo e no espaço 

cênicos, para efeito de organização de nossa análise, segmentamos a cena em 

partes, marcadas à medida que se apresentam e se desenvolvem seus 

formantes visuais e sonoros, isto é, por mudanças nos diversos planos de 

expressão que a compõem: na canção, no arranjo vocal e instrumental, na 

iluminação, na gestualidade coreográfica, no figurino, no cenário e nos 

elementos cênicos. Desse modo, cada passo da análise contempla a 

interpretação de um conjunto de relações de substâncias em um tempo 

sincrônico determinado. 

Identificamos e realizamos a divisão da cena em cinco blocos: 

 

1) Primeiro bloco: Introdução, marcado pela substância sonora musical 

instrumental; 

2) Segundo bloco: “Atenção!” e “Há tensão”. Marcado pela introdução da 

substância sonora musical vocal; 

3) Terceiro bloco: “Tudo é perigoso, tudo é divino maravilhoso”. Marcado pela 

mudança gestual; 

4) Quarto bloco: “É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a 

morte”. Marcado pela aceleração do andamento musical e gestual, 

mudança de figurinos e de iluminação; 

5) Quinto bloco: “Tudo é divino maravilhoso”. Grand finale. Marcado pela 

diminuição do andamento musical e gestual. 

 

 Passemos à análise de cada um deles. 
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Primeiro bloco: Introdução musical instrumental 

 

Frame 1 – Introdução da cena “Divino Maravilhoso” 

  

Na parte sonora do texto, ouve-se em primeiro plano uma nota curta e 

repetida rapidamente em stacatto no grave de um piano, criando um ritmo 

obstinado e decidido. A guitarra emite a nota fundamental da tônica, longa, 

aguda, solitária, em um plano mais distante auditivamente, a intervalos de 

tempo maiores, perdendo ligeiramente a consonância. A isto se somam alguns 

golpes fortes e secos de um tambor também grave. A pouca iluminação em 

branco pálido, somente permite que se vejam alguns vultos emergindo da 

escuridão do espaço. Estão vestidos com casacas listradas e cartolas em tons 

de preto e cinza. Este grupo de silhuetas enegrecidas caminha em conjunto, 

lentamente, no vazio sombrio, enquanto sobem e descem alternadamente seus 

corpos, executando o que parece ser uma marcha lenta e constante.  

 Visualmente, percebemos nestes primeiros cinco segundos da cena, a 

presença de um sujeito coletivo, o grupo de atores, desdobrado em cinco 

figuras que se deslocam lentamente para frente. Este sujeito parece ter sido 

manipulado por um antidestinador a entrar em disjunção com a luminosidade, o 
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que poderia nos levar a crer que tenha sido punido a vagar no escuro. 

Discursivamente, o escuro recobre-se pela noite, o sono e a morte. Mas 

também é durante a noite que se engendram historicamente os planos, as 

revoltas e as tomadas de poder. Na semântica narrativa, supomos que este é 

um sujeito da insatisfação, privado da luminosidade e que, por isso, torna-se 

passionalmente um sujeito da vigília. 

 Na sintaxe discursiva, há uma debreagem enunciva, pois vemos um 

eles, o grupo de atores, no espaço do lá, ainda indefinido pela escuridão, no 

tempo do então, aproximadamente no ano de 1969, já que a cena anterior 

retratou a “conquista da Lua’ pelos astronautas norte-americanos. 

Na semântica discursiva, o jogo entre as substâncias visuais, como o 

escuro do espaço e dos figurinos, a gestualidade dos atores – lentos e com 

pouca força da gravidade, contrapostos aos elementos sonoros, como a 

insistente e repetitiva nota rápida e grave no piano somada à nota aguda da 

guitarra, mais os esparsos golpes de tambor, coadunam-se e desencadeiam a 

isotopia do suspense. 

 Quanto à gestualidade, o caminhar lentamente dos atores em bloco, 

enquanto realizam transições alternadas entre os planos espaciais baixo, 

médio e alto, sugere, no plano de conteúdo, que sua caminhada prossegue em 

um terreno acidentado, com subidas e descidas.  

 Greimas (1975, p. 64) categoriza a gestualidade humana em dois 

aspectos: práxis e comunicação.  

Na práxis gestual, o autor a divide em gestualidade prática e mítica. Na 

prática, o gesto é dessemantizado, já que é realizado unicamente com o 

objetivo de agir sobre o mundo (abrir a porta, fechar, andar etc). Desse modo, 

esse tipo de gestualidade vincula-se a uma atividade trivial, que os homens 

aprendem no seio de suas culturas. No entanto, esses mesmos gestos podem 

adquirir conotação mítica, quando realizados na dança dos povos primitivos.  

Na comunicação gestual, as unidades gestuais podem constituir códigos 

ou linguagens e participar ativamente dos processos comunicacionais. Nesse 

caso, a relação entre os planos de expressão e conteúdo evidencia o caráter 

simbólico do gesto, a partir da interação entre sujeitos numa situação 

comunicativa.  
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 Ainda quanto aos gestos de comunicação, Greimas (1975, p. 66) os 

divide em gestualidade atributiva, modal, mimética e lúdica. A gestualidade 

atributiva refere-se aos gestos que expressam “atitudes e estados interiores 

fundamentais, tais como o medo, a cólera, a alegria, a tristeza, etc.”; a 

gestualidade modal alude à comunicação fática entre os interlocutores: 

concordar, discordar, afirmar, negar, etc.; a gestualidade mimética realiza uma 

transposição de um plano da expressão, por exemplo, o visual, ao plano de 

expressão gestual. Ou seja, passa-se de um sistema a outro para representar o 

mesmo conteúdo; finalmente, a gestualidade lúdica, que se ocupa dos 

enunciados e discursos gestuais, presentes na gestualidade sagrada, nas 

danças folclóricas e no balé.  

 Na cena analisada, a linguagem gestual é a da dança, ainda que esta 

esteja sincretizada a outras linguagens.  

 No artigo “Os sentidos da gestualidade” (2010, p. 3), Barros traça a 

seguinte hipótese sobre a gestualidade na dança: 

 

a gestualidade poética da dança-espetáculo decorre de duas 

operações semânticas: a ressemantização das figuras gestuais 

que, antes dessa operação, tinham apenas a significação geral de 

um programa gestual, ressemantização que opera a passagem da 

práxis à comunicação gestual; o estabelecimento de relações 

simbólicas ou semissimbólicas entre a expressão e o conteúdo da 

comunicação gestual que produzem os efeitos de sentido poético. 

 

 Podemos perceber no início da cena, que há a ressemantização do 

programa gestual do caminhar. Isto acontece por dois fatores: primeiramente, 

há uma desaceleração no andamento, assim, vemos o gesto de caminhar 

sendo executado vagarosamente, valorizando-se cada nuance do movimento; 

em segundo lugar, a alternância dos corpos dos atores no espaço entre os 

níveis alto, médio e baixo, sugere uma transposição gestual: o terreno por onde 

se caminha possui aclives e declives, mas isto somente é percebido porque se 

observa a reprodução gestual de um traço do signo visual. 

 Greimas (2004, p. 86-7) estabelece uma taxionomia para discretizar os 

textos plásticos, da qual faremos uso em nossa análise. Para o autor, os 

formantes visuais podem ser categorizados em topológicos, eidéticos e 
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cromáticos. Na categoria topológica, examina-se a organização espacial do 

objeto semiótico. Na cromática e na eidética, analisam-se as cores e as formas, 

respectivamente. 

 Na cena analisada, topologicamente, as figuras dos atores ocupam o 

fundo e o centro do espaço cênico e caminham do fundo para a frente do 

palco, gerando um efeito de deslocamento de um lugar a outro. No palco 

italiano, o centro é considerado a área nobre, ou seja, aquela em que há maior 

concentração do foco do olhar do público.   

 Na categoria eidética, o conjunto de atores toma a forma de um triângulo 

isóscele, cujo vértice aponta para o fundo do palco e a base, para a plateia. 

Desse modo, a composição se move, impulsionando-se não pelo vértice, mas 

pela aresta de base, a área em que há maior resistência em relação ao seu 

plano oposto, provocando uma tensão visual. Há o predomínio da verticalidade 

das figuras, instaurando a oposição pontiagudo vs. arredondado. 

 Quanto ao cromatismo, percebemos as oposições escuro vs. claro e 

preto vs. branco.  

Esses primeiros momentos da cena podem ser lidos como o período no 

qual ela se estabelece, deixando transparecer uma precondição da 

significação.  

  Conforme Barros (2007, p.14),  

 

no nível mais profundo do percurso e no das chamadas precondições 

da significação (no aquém do discurso), os desenvolvimentos da 

semiótica tensiva levaram a uma revisão das estruturas de partida do 

percurso e de suas precondições, que sofrem determinação tensivo-

fórica (ou seja, as precondições são simulacros explicativos para 

resolver algumas das dificuldades da sensibilização discursiva). 

 

 A semiótica tensiva privilegia os aspectos sensíveis da significação. No 

nível profundo do percurso gerativo, conforme Zilberberg (2007), há uma 

articulação entre o sensível e o inteligível. Em um esquema, dois eixos 

representam essa articulação: o eixo da intensidade, no qual se ajusta o 

sensível; e, o eixo da extensidade, no qual se configura o inteligível. O sensível 

é mais intenso e pontual e o inteligível é mais extenso e mais durativo. 
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 Em nossa análise, consideramos que, neste bloco, o conjunto de formas 

da expressão caracteriza-se pela extensidade e vai correlacionando-se ao 

plano do conteúdo dos traços sincréticos do suspense, que também se 

caracterizam pela extensidade, como podemos observar no quadro abaixo:  

  

 

 TRAÇO 

 
E 
X 
P 
R 
E 
S 
S 
Ã 
O 

 

SONORO VISUAL 

piano guitarra bateria movimento cromatismo 

nota curta nota longa nota curta lento escuro 

repetição única seco constante monocromático 

grave  aguda grave e agudo retilíneo preto/branco 

meio forte distante/perto  

 
C 
O 
N 
T 
E 
Ú 
D 
O 
 

 

 

SUSPENSE 

Quadro 11 – A Precondição da Significação 

 

 Assim, a música se sincretiza aos outros elementos da cena no sentido 

de instaurar, discursivamente, a atmosfera extensa do suspense. 
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Segundo bloco:  “Atenção!” e “Há tensão” 

 

Frame 2 – Tensão em preto e branco 

  

Neste momento, há a introdução do elemento vocal14 na cena, ao 

mesmo tempo em que a iluminação sobe gradualmente, evidenciando a 

oposição cromática /preto/ vs. /branco/.  

 

Um ator: Atenção! 

Atrizes:  Ao dobrar uma esquina 

Atores:  Uma alegria 

Atrizes: Atenção menina 

Todos:  Você vem? Quantos anos você tem? 

 

No início da partitura vocal, uma voz masculina enuncia monocórdica, 

porém enfaticamente, com as sílabas claras e separadas, a expressão 

“Atenção!”, modificando a melodia original da canção. Enunciada dessa 

                                                 
14

 Transcrevemos aqui a divisão vocal da canção entre os atores, por entendermos que esse 
procedimento também é responsável pela produção de efeitos de sentido na cena. 
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maneira, a expressão “Atenção!” sugere a presença de um sujeito do poder 

que, ao ter a voz de comando, exerce a autoridade sobre outro sujeito, o que 

evidencia a estipulação de um contrato entre esses dois actantes: o 

destinatário deve se colocar em alerta porque acredita no status de liderança 

do destinador.  

 Simultaneamente, há outro sentido possível, causado pela homofonia 

entre expressões: /atenção/ também pode significar /há tensão/, sugerindo que 

o estado de alerta deve-se a alguma crise ou conflito. Essa leitura é 

corroborada tanto pela divisão prosódica acentuada, como pela entonação 

vocal. Deste modo, parece haver uma intenção de enunciador/narrador em 

trabalhar com as funções fática e apelativa da linguagem, para provocar a 

adesão do enunciatário/narratário, não somente ao estado de alerta, como 

evidenciado na leitura da canção, mas também a um estado de vigília mais 

tenso. 

Em seguida, os contornos melódicos da canção são retomados, porém 

não completamente. Ao ouvirmos as vozes femininas enunciando /ao dobrar 

uma esquina/, percebemos um efeito de estranhamento em relação à primeira 

gravação. Esse estranhamento ocorre porque há uma alteração na escala15 

que, consequentemente, provoca alterações na harmonia, tanto vocal quanto 

instrumental. Aqui, ela adquire semelhança com os processos harmônicos e 

melódicos debussynianos16, tornando-se mais ambígua e mais distante da 

tonalidade em que fora composta. O tempo das notas finais também é bastante 

alargado, o que promove uma maior tensão tonal. 

 As vozes masculinas entoam em uníssono /uma alegria/, voltando à 

tonalidade inicial, causando uma oposição entre a nota alongada em duração 

das vozes masculinas e a nota curta e grave repetida com insistência no piano. 

Em seguida, as vozes femininas retomam o estranhamento ao cantar /atenção 

menina/. No momento seguinte, todas as vozes em conjunto cantam /você 

vem?/. Aqui, há uma abertura a três vozes no coro. Desse modo, a abertura 

vocal no plano da expressão sugere, no plano de conteúdo, que o convite 

                                                 
15

 “Uma sequência de notas em ordem de altura ascendente ou descendente”. (GROVE, 1994, 
p.301) 
16

 “As escalas pentatônicas eram somente algumas entre tantas outras usadas por Debussy no 
lugar das escalas ortodoxas maiores e menores. Uma destas era a escala de tom inteiro que 
ele, a partir da suíte Pour le piano, passou a usar com toda liberdade”. (DAWES, 1983, p.18)  
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realizado pelo narrador ao narratário solicita que ele percorra um caminho 

apontado em várias direções. E em /quantos anos você tem?/, a ideia de 

multidirecionalidade é enfatizada por nova abertura coral, e novamente as 

notas finais são aumentadas em duração, realizando um retorno ao suspense 

inicial do arranjo. 

Consideramos oportuno, neste momento, realizar uma incursão sobre o 

processo de dialogismo e intertextualidade entre textos. Fiorin (2008, p.52-3) 

esclarece que a intertextualidade é um tipo de dialogismo no qual se encontram 

duas materialidades linguísticas de dois textos. Mas, ressalta que, para existir a 

intertextualidade, é preciso que um texto tenha existência independente do 

texto com o qual ele dialoga. 

 Na cena analisada, há a mesma materialidade linguística do texto fonte. 

No entanto, é no texto sonoro musical que ocorre um processo de estilização, 

seja no acréscimo de vozes cantadas, seja na modificação da harmonia e da 

instrumentação, ou ainda, na duração das notas finais dos motivos melódicos. 

Outros elementos que irão reger e modificar o sentido da letra da canção 

serão, como veremos, as diversas formas de expressão em jogo. 

No arranjo das vozes para a cena teatral, há um acréscimo quanto ao 

número de cantores/intérpretes, como também há uma divisão vocal entre eles. 

Dessa forma, a execução da canção adquire características épicas ao se 

tornar, desde o início, a voz de uma coletividade.   

 Nesse retorno, o grupo de atores deixa de caminhar. Ouvimos a 

sequência do texto verbal: 

 

Um ator: Atenção! 

Atrizes: Precisa ter olhos firmes 

Todos:  Pra este sol 

  Para esta escuridão  

 

 Um ator realiza, como na primeira vez, o chamado de alerta, /Atenção!/.                             

Gestualmente, no momento seguinte, todos levantam os braços, numa 

dinâmica rápida e rígida do movimento, com as mãos espalmadas. No plano do 

conteúdo, além do suspense, começa-se a delinear mais fortemente que esse 

sujeito coletivo sofre uma opressão, e que seus braços elevados significam a 
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passividade diante de um poder que o oprime. Concomitantemente ao gesto de 

“mãos ao alto”, há, no texto sonoro, a intervenção de um instrumento de 

percussão, o surdo, em toques fortes. Esses toques representam nesse 

contexto, além da força de repressão do antidestinador, também a reação de 

medo que assola o interior desse conjunto de sujeitos.  

 

            

             Frame 3 – Mãos ao alto “a”                                       Frame 4 – Mãos ao alto “b” 

 

Mimeticamente, ao abaixarem os braços com as mãos espalmadas, 

constrói-se uma parede invisível na frente dos atores, um obstáculo que os 

encarcera. Entretanto, no texto verbal, percebemos um movimento de 

resistência que se engendra, pois eles enunciam /Precisa ter olhos firmes/Pra 

este sol/Para esta escuridão/. A duração da opressão é marcada por gestos, 

música (os golpes no tambor) e pelo crescendo da iluminação lateral, 

dramática. 

  

             

           Frame 5 – Mãos ao alto “c”                                       Frame 6 – Mãos ao alto “d” 

 

Na semântica discursiva, começamos a deslindar, por meio das relações 

estabelecidas entre os signos das diversas substâncias da expressão, os 
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sentidos da trama sugerida na narrativa da encenação. Atentemos para a 

introdução na letra da canção, da oposição de duas figuras: /sol vs. escuridão/.  

 Musicalmente, o termo /sol/ recebe um tratamento harmônico que 

termina por formar um acorde em distribuição cerrada, ou seja, sem espaço ou 

com um espaço interno exíguo para a adição de novas vozes. Além disso, 

quanto ao critério consonância/dissonância, dizemos que se trata de um acorde 

alterado. Esse procedimento também é adotado na distribuição harmônica 

sobre o termo /escuridão/, prolongando em duração, ainda, a última sílaba. 

Esses artifícios de elaboração harmônica, de distribuição cerrada de acordes, 

de duração alongada, coral e dissonante, fazem perdurar, no plano de 

conteúdo, o efeito de insatisfação com o luto que emana desse sujeito coletivo. 

Desse modo, a figura do sol se presentifica aprisionada por uma 

escuridão dominadora, sugerindo, no nível discursivo, o tema da resistência 

social diante de um poder opressor. 

Em nossa análise, consideramos que, neste bloco, o conjunto de formas 

da expressão (os acordes cerrados, alterados e dissonantes, as mãos 

espalmadas, o movimento retilíneo, a iluminação fria, lateral em preto e branco) 

caracteriza-se pela extensidade e vai correlacionando-se ao plano do conteúdo 

dos traços sincréticos do medo e da opressão que também se caracterizam 

pela extensidade.  
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Terceiro bloco: “Tudo é perigoso, tudo é divino maravilhoso”            

 

Frame 7 – figuras da Commedia 

Todos: Atenção 

  Tudo é perigoso 

  Tudo é divino maravilhoso 

  Atenção para o refrão, uau! 

 

 Até esse momento, o foco do olhar dos atores transitava numa linha reta 

e vertical, ou seja, para baixo, para frente ou para cima. O retilíneo também 

dominava a gestualidade corporal. 

 Nesse terceiro bloco, notamos, na sintaxe fundamental, o início da 

transição entre a opressão e a liberdade, entre a morte e a vida, pois, 

gradativamente, há uma alteração no estado de alma das figuras dos atores, 

da sisudez em direção à amabilidade.  

 Gestualmente, esse efeito é produzido pelo arredondamento gestual, 

com o acréscimo de rotações sobre os eixos do tronco, pescoço e 

extremidades dos membros superiores. Os atores realizam mesuras, 

cumprimentam-se, entreolham-se e sorriem afetuosamente, ainda sem se 
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locomoverem no espaço. Intertextualmente, a função fática desse gestual, 

aliada à graciosidade dos movimentos, remete-nos à gestualidade 

estereotipada das figuras teatrais da Commedia Dell’arte17. 

 Discursivamente, essas figuras desencadeiam uma nova isotopia, a do 

espetáculo teatral, dotando os sujeitos de um saber-fazer. 

 

                   

    Frame 8 – arredondamento gestual “a”              Frame 9– arredondamento gestual “b”   

 

 No arranjo instrumental, retoma-se o ritmo do texto fonte. A acentuação 

rítmica torna-se uniforme e sincopada. Uniforme, porque os instrumentos 

executam ao mesmo tempo a mesma divisão rítmica, e sincopada porque 

alguns tempos fortes do compasso são suprimidos em função do 

prolongamento dos tempos fracos. Esta acentuação adquire, no plano de 

expressão, a função de realizar uma transição ou uma ponte que conduzirá ao 

refrão da canção. As vozes soam em uníssono, mas, ao ser entoada a palavra 

maravilhoso, há uma nova abertura harmônica no coro, e os acordes que se 

formam sobre ela são perfeitos e em distribuição menos cerrada que os dos 

versos do bloco anterior. As oposições imperfeito vs. perfeito, dissonante vs. 

consonante, cerrado vs. aberto, colaboram para a narratividade da cena, ou 

seja, para o efeito de transformação do estado opressão para o estado de 

liberdade. 

Outro elemento musical a ser evidenciado nesta análise é a dinâmica, 

notadamente os efeitos da intensidade sonora.  Do início da cena até esse 

momento, houve um aumento gradual da intensidade, seja vocal ou 

                                                 
17

 Comédia surgida na Itália no começo do século XVI. “A Commedia dell’arte se caracterizava 
pela criação coletiva dos atores, que elaboram um espetáculo improvisando gestual ou 
verbalmente a partir de um canevas, não escrito anteriormente por um autor e que sempre é 
muito sumário [...]” (PAVIS, 2005, p.60) 
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instrumental, do meio piano ao forte. Isso potencializa o jogo tenso entre as 

diversas substâncias da expressão que permite, no nível da sintaxe narrativa, a 

atualização dos sujeitos.   

Segundo Barros (1988, p.30), a existência dos sujeitos está determinada 

por uma relação transitiva que estes mantêm com os objetos: “Se a relação 

que os liga for de disjunção, serão chamados de sujeitos (e objetos) 

atualizados, se de conjunção, serão ditos realizados”.  

Percebemos que o gradual aumento da intensidade sonora e do branco 

na iluminação, os deslocamentos harmônicos, o caráter enérgico do ostinato18 

no piano, os movimentos lentos e retilíneos, o cromatismo em preto e branco 

dos figurinos, a inflexão e a distribuição vocal, mais a expressão contrita dos 

atores nos dois blocos anteriores, elevaram a um ponto máximo a disforia 

atribuída à escuridão, ao monocromático, e criaram uma relação de disjunção 

insuportável, atualizando os sujeitos em sujeitos do querer-fazer. 

 Assim, o início da transformação desse sujeito atualizado em sujeito 

realizado é marcado por uma ponte sonora, gestual e visual. Por meio dos 

movimentos circulares dos troncos e das mãos, pela troca afetuosa de olhares, 

da uníssona e conseguinte abertura vocal em acordes perfeitos, a ponte é 

transposta por um sujeito que quer, pode e deve fazer. 

 Quanto ao aspecto da gestualidade, ao ser enunciado o verso /Atenção 

para o refrão, uau!/, o foco do olhar dos atores recai sobre o público, por isso 

passamos a investigar com mais acuidade, o sentido desse gesto. 

 Em teatro, a comunicação direta entre o ator e o espectador propicia a 

eliminação daquilo que se conhece por quarta parede. Segundo Patrice Pavis 

(1995, p.315-16), a quarta parede se define por uma “parede imaginária que 

separa o palco da plateia”. Ainda, conforme o autor, 

 

No teatro ilusionista (ou naturalista), o espectador assiste a uma ação 

que se supõe rolar independentemente dele, atrás de uma divisória 

translúcida. Na qualidade de voyeur, o público é instado a observar as 

personagens, que agem sem levar em conta a plateia, como que 

protegidas por uma quarta parede. [...] O realismo e o naturalismo levam 

ao extremo essa exigência de separação entre palco e plateia, ao passo 

                                                 
18

 “Termo que se refere à repetição de um padrão musical por muitas vezes sucessivas”. 
(GROVE, 1994, p. 687) 
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que o teatro contemporâneo quebra deliberadamente a ilusão, 

(re)teatraliza a cena, ou força a participação do público. 

 

 Assim, parece-nos importante neste momento, prospectar uma breve 

análise das possíveis relações de sentido entre a instituição ou quebra da 

quarta parede e as projeções da enunciação no enunciado na comunicação 

gestual. 

           Mirando-se na concepção de debreagem enunciva e enunciativa, por um 

lado, e nos estudos greimasianos sobre a gestualidade, por outro, Barros 

(2010, p.9) nos diz que “a comunicação gestual entre enunciador e enunciatário 

ou entre narrador e narratário pode se estabelecer em primeira ou em terceira 

pessoa”. Desse modo, há a comunicação gestual marcada “em primeira 

pessoa” e “em terceira pessoa”.  

 Na cena analisada, ao enunciar 

 

Atenção 

Tudo é perigoso 

Tudo é divino maravilhoso 

 

e travar relação entre si, o grupo de atores/narrador/enunciador coloca o grupo 

de pessoas do público/narratário/enunciatário na condição de observador de 

uma ação que acontece entre eles/lá/então, características essas de uma 

debreagem enunciva. Como vimos, os atores entreolham-se, cumprimentam-se 

e “falam” uns para os outros. A quarta parede, então, cumpre a sua função de 

fazer com que o espectador assista ao que se sucede, protegido em sua 

observação. 

No entanto, ao enunciarem 

  

Atenção para o refrão, uau!, 

 

o grupo de atores foca o olhar diretamente para o público. Nesse ato, 

reconhecemos que houve uma debreagem enunciativa, já que um eu, o grupo 

de atores, instalou um tu, o grupo de pessoas do público, em um agora, o 

momento da cena, em um aqui, o espaço cênico, realizando a ruptura da 
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quarta parede. Esse efeito de aproximação coloca os enunciadores/narradores 

e os enunciatários/narratários como interlocutores participantes do mesmo 

tempo e espaço. 

 Ainda contribui para o estabelecimento desses novos papéis narrativos, 

o efeito metalinguístico provocado pelo anúncio do termo /refrão/, que 

desencadeia a isotopia do show, de uma apresentação teatral/musical, num 

claro efeito de aproximação com a enunciação. 

 A interjeição /uau/, um anglicismo proveniente de wow, é um termo já 

dicionarizado em português. Segundo o dicionário Houaiss (2009), essa 

palavra “expressa satisfação, aplauso ou surpresa.” Tanto em inglês quanto em 

português, mantém o significado de uma interjeição que se profere quando algo 

muito divertido e impressionante acontece. 

 Na música, o termo é associado a uma forma de expressão de muitos 

cantores de rock’n’roll americanos e ingleses dos anos 60 e 70 do século XX, 

tornando-se uma marca linguística, uma gíria presente em muitas gravações e 

shows desses artistas.  

 Na canção “Divino Maravilhoso”, assim como na sua adaptação para a 

cena, essa expressão precede o refrão e nos remete intertextualmente àquela 

época. Entretanto, na cena, há um efeito de iluminação sincrônico à sua 

emissão vocal. No mesmo instante, cromaticamente, percebemos que a 

iluminação torna-se âmbar, e a pele dos atores adquire um tom avermelhado.  

 O sincretismo do termo /uau/ com a iluminação em cores quentes marca 

o início da realização dos sujeitos, isto é, da conjunção com os valores 

almejados. Ainda, a passagem dos tons frios para os quentes, humaniza as 

figuras e injeta-lhes a força da vida.  

 Em nossa análise, consideramos que, neste bloco, o conjunto de formas 

da expressão (os acordes abertos, perfeitos e consonantes, os gestos e o 

movimento arredondados, a iluminação quente, frontal colorida) caracteriza-se 

primeiramente pela intensidade e pontualidade, e vai adquirindo extensidade e 

vai correlacionando-se ao plano do conteúdo dos traços sincréticos do não-

medo e da não-opressão. Além disso, a gestualidade promoveu a ruptura da 

quarta parede e atribuiu novos papéis temáticos aos atores/narradores e ao 

público/narratário. Além disso, a mudança de debreagem proporcionou um 

efeito de transição do teatro dramático para o épico. 
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Quarto bloco: “É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a 

morte” 

 

Frame 10 – A não-opressão 

 

Todos: É preciso estar atento e forte 

  Não temos tempo de temer a morte (bis) 

  Atenção 

Para a estrofe e pro refrão 

Pro palavrão 

Para a palavra de ordem 

Atenção para o samba exaltação 

Sopranos: Atenção 

Tudo é perigoso 

Tudo é divino maravilhoso 

Todos: Atenção para o refrão, uau! 

É preciso estar atento e forte 

Não temos tempo de temer a morte (Bis) 
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Atenção 

para as janelas no alto 

Atenção 

ao pisar o asfalto, o mangue 

Atenção 

 para o sangue sobre o chão 

É preciso estar atento e forte 

Não temos tempo de temer a morte (Bis) 

 

 Nesse bloco, notamos o percurso de realização dos sujeitos em um 

processo que está representado por diversas substâncias sensoriais. 

 No plano de expressão da iluminação, percebemos que, além do branco, 

são adicionadas as cores vermelho, azul e verde. Na televisão, o processo de 

cores escolhido para formar todas as outras cores é denominado RGB. Esta 

sigla é proveniente da língua inglesa e significa os termos Red (vermelho), 

Green (verde) e Blue (azul). Isso quer dizer que na televisão estipulam-se 

como cores primárias o vermelho, o verde e o azul. Este não é o processo por 

pigmentação, ao qual estamos acostumados a nos referir para a obtenção das 

cores. Desse modo, a inclusão dessas cores na iluminação da cena, além de 

instaurar as oposições /monocromático vs. policromático/, marca o início da 

transmissão em cores na televisão. 

 

          

        Frame 11 – transformação “a”                              Frame 12 – transformação “b”   

      

 Quanto aos figurinos, também percebemos uma transformação, pois se 

tornam multicoloridos e de diferentes texturas. As casacas são viradas ao 

avesso, marcando a oposição abstrato vs. figurativo. O que era preto, branco e 
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cinza, cede lugar a listras largas em tons fortes de vermelho, azul, amarelo, 

lilás, verde, rosa, prata etc. O grafismo em preto e branco também é 

suplantado pelo estampado em frutas e florais. Quanto à textura dos tecidos, 

dada a diferença de materiais em sua composição, percebemos a oposição 

opaco vs. brilhante, transitando de um tecido clássico, austero e formal, para a 

combinação de cores do cetim e das lantejoulas. As cartolas passam a ser 

manipuladas como cartolas de mágicos, e de dentro delas são retirados 

grandes lenços coloridos, desencadeando uma nova isotopia na cena, a da 

magia. 

 

 

 

                                               Frame 13 – Isotopia da Magia 

 
 No cenário, ao fundo, revela-se uma cortina azul, gotejada de estrelas 

brancas e douradas, e a boca de cena é emoldurada por lâmpadas coloridas e 

piscantes em tons de azul, vermelho e verde. 

 Musicalmente, no arranjo instrumental, após a ponte realizada no bloco 

anterior, a pulsação é multiplicada por dois, ou seja, dobra-se o andamento em 

velocidade, e o ritmo é marcado pelo estabelecimento de um rock’n’roll. 

Bateria, piano e guitarra executam o suingue de um rock característico do final 

dos anos 60, travando uma relação intertextual com o primeiro arranjo da 

canção.  
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Vocalmente, o grupo de atores entoa o refrão: 

 

É preciso estar atento e forte 

Não temos tempo de temer a morte 

  

O canto coletivo confere ao refrão a natureza de um grito de guerra 

reivindicatório e demolidor. Uma palavra de ordem que, por meio do brado, 

incita os sujeitos a entrarem em conjunção com a vida, a festa, o avesso. 

Na gestualidade, em oposição ao andamento lento, sucede-se o rápido. 

O efeito inicial em “câmera lenta” dá lugar ao gesto impetuoso e enérgico. 

Aparecem ressemantizados os gestos do despir e do vestir, responsáveis por 

virar do avesso as casacas e a trajetória dos sujeitos. Ou seja, há uma 

transposição da praxis do programa gestual do despir e do vestir, para a 

comunicação gestual lúdica. Os gestos são executados de modo que os 

sujeitos despem-se e vestem-se uns aos outros, ressaltando-se a natureza 

transformadora de uma ação coletiva. Assim, despe-se do escuro, da opressão 

e da morte, para se vestir o colorido, a liberdade e a vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frame 14 – Despir e Vestir 

 

Notamos que a relação de todos os elementos dispostos acima cria o 

sentido de liberdade da festa.  

Esta festa renovadora está presente na obra de Rabelais, como nos 

elucida Bakhtin (1987, p. 241). Para o mestre russo, é por meio da festa que 

transgredimos e passamos a transitar num “universo utópico”.   
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O carnaval [...] liberava a consciência do domínio da concepção oficial, 

permitia lançar um olhar novo sobre o mundo; um olhar destituído do 

medo, de piedade, perfeitamente crítico, mas ao mesmo tempo positivo 

e não niilista, pois descobria o princípio material e generoso do mundo, 

o devir e a mudança. (Bakhtin, 1987, p.239) 

 

 A mudança nos elementos cênicos, como as cartolas e os lenços 

coloridos, a cortina celeste, as lâmpadas enfileiradas contornando a boca de 

cena, a presença dos músicos e sobretudo as figuras dos atores, 

desencadeiam uma isotopia que nos indica o caráter dessa festa: o espetáculo 

circense. 

 Nesse contexto, as figuras do conjunto de atores podem ser lidas como 

as dos mágicos, as dos apresentadores do circo, daqueles que levam o 

entretenimento e a diversão para o público. Nessa nova configuração, o 

destinador, representado pelo grupo circense, exerce uma manipulação por 

sedução sobre o destinatário, o público e, para isso, oferece-lhe um 

caleidoscópio de valores modais para que ele atinja a diversão plena como 

valor descritivo. 

 

                 

Frame 15 – O apresentador do circo 

 

Nessa perspectiva, perguntamo-nos quais seriam os valores modais 

habitualmente oferecidos pelo destinador circense. Destacadamente, uma 
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sequência de números como o malabarismo, o contorcionismo, o equilibrismo, 

o ilusionismo, os números cômicos, os de trapézio e o teatro. Números que são 

tão perigosos quanto maravilhosos, que causam tensão e excitação, que 

transitam entre a vida e a morte, entre o medo e a coragem. 

Conforme Barros, 

 

As relações entre os percursos ou isotopias temáticas e figurativas são 

já alguns dos elementos retóricos dos discursos, mas, além disso, 

como um discurso pode ter mais de uma leitura, as relações verticais 

que se estabelecem entre essas isotopias são metáforas ou 

metonímias de texto inteiro. (2009, p. 125-6) 

 

Assim, na cena, os termos e as expressões da letra da canção como o 

/samba exaltação/, a /palavra de ordem/, a /estrofe/, o /refrão/, as /janelas no 

alto/, o /asfalto/, o /mangue/ e o /sangue sobre o chão/, formam uma 

organização de figuras do conteúdo que se relacionam metaforicamente com o 

plano de conteúdo dos números circenses. E são eles que serão oferecidos 

como objetos de valor pelo destinador para seduzir o destinatário, sincretizando 

o perigoso ao maravilhoso. 

Outro elemento gestual que merece destaque e cria novas relações de 

sentido na cena é o gesto do “bater continência”. Em um dado momento, o 

grupo de atores realiza esse gesto, característico das saudações militares. 

Entretanto, ao ser realizado pelas figuras dos apresentadores do circo, esse 

gesto aponta a existência de uma bivocalidade na cena. Nela, torna-se 

presente a militância em duas acepções: por um lado, aquela cujo poder está 

calcado nas armas de fogo e, por outro, aquela cujo poder fundamenta-se na 

força revitalizadora da festa. Ainda, gestualmente, o grupo se move no espaço 

cênico realizando a formação da marcha em bloco, como no início da cena. 

Desse modo, o exército sombrio dá lugar a uma armada carnavalizada. 

Ao referir-se à música nos seus primórdios, na sua pré-história, Stehman 

(s.d., p. 20) referenda que “a expressão ‘música primitiva’ indica uma música 

ritual constituída por cantos e ritmos baseados em motivos simples, repetidos 

obstinadamente, na maioria dos casos, com o fim de provocar o estado de 

transe”.  
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Intertextualmente, por meio da repetição do refrão, aliado ao obstinado 

emprego da improvisação na guitarra e no piano, sustentados pelo ritmo da 

bateria, há nesse momento da cena uma intensa sugestão psicológica do 

transe, como nos rituais primitivos apontados por Stehman. Essa obsessão 

rítmica, também empregada na primeira gravação de “Divino Maravilhoso”, é 

uma das características musicais utilizadas no rock’n’roll do final dos anos 60, 

que levou plateias ao delírio coletivo. Desse modo, as figuras sonoras do 

sombrio que recobrem o antidestinador são “vencidas” pelas figuras sonoras da 

festa (o rock’n’roll), que recobrem o destinador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Quinto bloco: “Tudo é divino maravilhoso” 

 

Frame 16 – Flower Power 

Todos:  Atenção 

 Tudo é perigoso 

 Tudo é divino maravilhoso 

O clímax da cena é marcado por uma desaceleração repentina de 

andamento tanto na música quanto na execução dos movimentos.  

 Musicalmente, há uma distribuição aberta e consonante nos acordes 

vocais em intensidade forte e duração prolongada das notas finais. Quanto à 

instrumentação, o início de cada um dos últimos compassos é marcado por 

golpes nos pratos. Com respeito ao caráter, podemos dizer que todo o conjunto 

sonoro é executado con brio19, e essa configuração confere à cena um final 

apoteótico, ao estilo grand finale20. Tensivamente, há uma ruptura que indica 

uma curva decrescente de paixão.  

                                                 
19

 Esta expressão significa que a música deve ser executada com entusiasmo. (LACERDA, 
1976, p. 29) 
20

 Expressão de origem francesa utilizada para definir términos marcantes. 
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Gestualmente, há um retorno súbito ao movimento em “câmera lenta”. O 

grupo realiza a ação de retirar algum objeto escondido sob suas roupas, na 

altura de suas cinturas. O deslocamento das mãos em direção às cinturas 

sugere que este seja o gesto do desembainhar uma arma. Entretanto, ao se 

revelarem, percebemos que as armas são, na verdade, grandes flores de papel 

colorido. 

Passamos a examinar, mais acuradamente, os aspectos discursivos e 

intertextuais da cena. Segundo Barros (1988, p. 143), “A enunciação assume 

sua dupla tarefa de mediação, entre as estruturas sêmio-narrativas e as 

estruturas discursivas e entre o discurso e o contexto sócio-histórico”. Há dois 

caminhos que permitem o ingresso na instância da enunciação: 

 

O primeiro pela determinação do enunciador e do enunciatário, graças 

aos procedimentos narrativos e discursivos empregados na 

manipulação, e pela definição do sujeito construtor do discurso, com 

base no objeto-discurso produzido; o segundo, pela caracterização 

sócio-histórica do sujeito da enunciação, a partir de elementos externos 

ao texto em questão, ou seja, a partir das relações intertextuais. A 

análise de outros textos, que formam o contexto do discurso em 

exame, permite alcançar os fatores sócio-históricos constitutivos da 

enunciação. 

  

Ainda, conforme a autora, 

 

Reconstroi-se a enunciação [...] de duas perspectivas distintas e 

complementares: de dentro para fora, a partir da análise interna das 

muitas pistas espalhadas no texto; de fora para dentro, por meio das 

relações contextuais – intertextuais do texto em exame. A enunciação 

assume claramente, na segunda perspectiva, o papel de instância 

mediadora entre o discurso e o contexto sócio-histórico. (1990, p.83)  

  

Visualmente, as cartolas e casacas multicores, além de darem pistas de 

que esses personagens são mágicos e apresentadores circenses, remetem à 

figura do apresentador de programas de auditório, Abelardo Barbosa, o 

Chacrinha, o Velho Guerreiro. Entretanto, o que se vê em cena não é um, mas 

vários “chacrinhas”.  
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        Frame 17 – Festa/passeata “a”                                   Frame 18– Festa/passeata “b”   

 

Quanto à debreagem espacial, percebemos o espaço do aqui, 

figurativizado nos elementos do cenário e da iluminação, como a moldura da 

boca de cena, as cortinas, e os instrumentos musicais, que circunscrevem a 

cena no espaço da tela de uma televisão, relida pela estética do circo-teatro.  

Como já foi dito, a cena analisada faz parte do roteiro de um espetáculo 

que mostra em ordem cronológica um recorte da história da televisão brasileira. 

Ela está inserida logo após outra cena, a que parodia a “conquista” da Lua 

pelos astronautas americanos, em 1969. Desse modo, a cena anterior havia 

realizado uma debreagem temporal, no tempo do então, ancorando o texto 

naquela época. 

Historicamente, somos remetidos ao conturbado e efervescente período 

do Brasil e do mundo do final dos anos 60. A primavera de Praga, a guerra do 

Vietnã, a descoberta das religiões orientais pelo Ocidente, os protestos 

estudantis, o avanço das drogas alucinógenas e o movimento da contracultura, 

são alguns exemplos da agitação político-cultural por que passavam as 

nações. 

Naquele momento, o Brasil vivia o recrudescimento da ditadura militar, 

legalizada pelo Ato Institucional Nº 5, de 13 de dezembro de 1968, que editou 

em seu Art. 4: 

 

No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, 

ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações 

previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de 

quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos 

federais, estaduais e municipais. 
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 O mesmo ato ainda previu, como aplicação de medidas de segurança, a 

liberdade vigiada, o domicílio determinado e a proibição de frequentar 

determinados lugares. 

Outro golpe desferido contra a nação pelos militares foi a Emenda 

Constitucional Nº 1, de 17 De Outubro de 1969, que decretou o recesso do 

Congresso Nacional. 

O país sentiria, nesses e nos anos subsequentes, o peso da tortura, da 

perseguição, do exílio político e do medo. O medo gera não somente a 

insatisfação e o pânico, mas também a revolta e a resistência. 

Interdiscursivamente, a escuridão e o suspense que dominam a primeira 

parte da cena conectam-se a esse período sombrio de nossa história, e a 

marcha coletiva dos “chacrinhas” em preto e branco traz à tona a repressão e a 

censura. Desse modo, o sujeito/destinador, reprimido pelo anti-sujeito ditatorial, 

fadado a andar em linha reta, impedido de travar uma relação explícita com o 

outro, pois se encontra em liberdade vigiada, convida o destinatário a seguir 

com ele, mas o adverte de que ele “precisa ter olhos firmes” tanto para o “sol” 

quanto para a “escuridão”, pois tanto um quanto o outro, quando em excesso, 

promovem o não-ver e adquirem valores disfóricos. 

O refrão da canção, que repete insistentemente a palavra de ordem /é 

preciso estar atento e forte / não temos tempo de temer a morte/, claramente 

inspira-se no movimento estudantil. Àquela época, como destaca Martins Filho 

(1987), os estudantes engajaram-se em torno de dois focos de ação: a luta 

contra a ditadura e a campanha pela transformação das universidades. Para 

serem ouvidos pela sociedade, organizavam-se em passeatas e bradavam 

palavras de ordem contra o regime, palavras essas que fazem parte de nossa 

memória: “O povo unido jamais será vencido”, “O povo na luta derruba a 

ditadura” etc. Musicalmente, é nesse cenário que floresceu a música de 

protesto. 

 A virada tropicalista na canção brasileira revê tanto a musicalidade do 

passado quanto o engajamento da canção de protesto. O tropicalismo 

incorpora em seu arcabouço elementos da pop art, do modernismo e do 

dadaísmo, compondo uma alegoria fragmentada do Brasil. Por meio da 

estilização, reúne em sua estética o realismo grotesco das festas 

carnavalescas populares, e apropria-se do folclore, do circo, dos chavões e 



114 

 

provérbios, como atesta Favaretto (1979, p.94). Segundo o autor, “o interesse 

que os tropicalistas manifestaram pelo programa do Chacrinha não foi casual, 

pois a sua estrutura básica remetia ao circo, ao parque de diversões e ao 

carnaval de rua”.  

 Desse modo, é a intertextualidade com o procedimento estético 

tropicalista que se sobressai na construção da cena que representa a 

passagem do preto-e-branco para o colorido na televisão brasileira. A mistura 

dos planos de expressão em diversos estilos, como o arranjo com ecos 

debussynianos combinados ao rock’n’roll, a iluminação lateral em branco, 

dramática, conjugada ao colorido RGB, cômica, o cenário e os figurinos sóbrios 

transformando-se em circenses, a coreografia que alterna o slow motion com o 

a tempo21, promovem a ambivalência e a ironia, produzindo um quadro 

multirreferencial alegre de todos os valores envolvidos. 

 Até mesmo os versos /Pelas ruas marchando indecisos cordões / Ainda 

fazem da flor seu mais forte refrão / E acreditam nas flores vencendo o 

canhão/, da canção “Pra dizer que não falei das flores”, de Geraldo Vandré, 

música que se torna um hino contra a repressão política e se classifica em 

segundo lugar no III Festival Internacional da Canção22, de 1968, aparecem 

transpostos semioticamente na gestualidade proposta para o final da cena. Ao 

gesticularem o que parece ser a retirada de uma arma, os atores 

desembainham de suas cinturas grandes flores de papel colorido.  

 

Frame 19 – Armas 

 

                                                 
21

 Em música, “após qualquer modificação parcial do andamento, indica-se a volta à velocidade 
primitiva por meio da expressão a tempo”. (LACERDA, 1976, p. 31) 
22

 http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-257639,00.html. Acesso 
em 28 Abr. 2012. 
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Frame 20 – Flores 

   

Passamos a investigar os aspectos temáticos e figurativos presentes nas 

estruturas discursivas da cena. 

 A formulação dos valores abstratos e a sua organização em percursos 

propiciam o processo da tematização, ao passo que o revestimento dos 

percursos temáticos por figuras sensoriais consiste no processo de 

figurativização. (BARROS, 1990, p.72-3) 

 Na cena, conforme foi sendo apontado, percebemos algumas possíveis 

leituras temáticas: 

 

a) o tema da evolução tecnológica na TV; 

b) o tema da evolução histórica da música popular brasileira; 

c) o tema sociopolítico da contestação contra repressão ditatorial; 

d) o tema do lazer e da magia do espetáculo circense. 

 

Por se tratar de um texto sincrético, há diferentes substâncias sensoriais 

utilizadas nas coberturas figurativas dos percursos temáticos. São elas: 
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traço sonoro-musical            opressão             vs.          liberdade 

acordes distribuição cerrada distribuição aberta 

acordes alterados perfeitos 

intensidade meio forte fortíssimo 

andamento lento rápido 

intervalos dissonância consonância 
 

traço visual            opressão             vs.          liberdade 

forma (eidético) retilíneo curvilíneo 

direção unidirecional multidirecional 

andamento lento rápido 

foco do olhar objetividade racional subjetividade emocional 

topológico concentrado expandido 

cromático preto e branco multicolorido 

textura liso rugoso 

brilho opaco brilhante 

estilo sóbrio vivaz 

representação abstrato figurativo 

 valor  escuro claro 

  movimento estático dinâmico 

posição luz lateral luz frontal 

tonalidade frio quente 

 

traço tátil opressão           vs.          liberdade 

textura liso rugoso 

 

traço olfativo opressão            vs.          liberdade 

cheiro inodoro odorífero 
 

traço gustativo opressão            vs.          liberdade 

gosto insípido com sabor 

Quadro 12 – Os traços de sentido e as oposições 
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Segundo Barros (1990, p.12), são os traços sensoriais que organizam 

figuras diferentes nas diferentes leituras temáticas. Assim, os traços táteis, 

olfativos e gustativos manifestam-se sob a forma de lantejoulas, flores e frutas 

nos figurinos, na leitura do lazer e do espetáculo circense; os traços visuais e 

auditivos, como o escuro, os acordes alterados, o andamento lento, a 

tonalidade fria e o estático da iluminação, na leitura da repressão ditatorial; e, o 

multicolorido, o rápido e o multidirecional, no tema da evolução tecnológica. 

Ainda, como arremate, mais um elemento é introduzido no cenário: uma 

cortina semitransparente de listras coloridas fecha a boca de cena. No instante 

seguinte, os refletores se apagam, permanecendo acesa uma fileira de 

lâmpadas em tons de verde, azul e vermelho que emolduram a boca de cena. 

Por trás da cortina, acendem-se microlâmpadas em movimento, que refletem a 

policromia das tonalidades do prisma. Os instrumentos musicais executam um 

perdendo quanto ao ritmo, em arpejos esparsos, diminuindo a intensidade. 

Harmonicamente, a última cadência é imperfeita, em suspensão no quinto 

grau, isto é, sem retorno à tônica, oscilando entre o acorde maior da dominante 

e o menor do quinto grau do modo mixolídio, provocando a perda de referência 

do centro tonal. Ouvem-se os aplausos do público. 

 

 

                                                     Frame 21 – A sanção 

  

Esses elementos conferem uma sanção aos sujeitos no final da cena, 

cujos aspectos do efeito de sentido já são mais durativos: o de que uma nova 
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ordem foi proposta. Na leitura tropicalista, o processo de carnavalização viria 

querer-minar a opressão exercida pelos modelos comportamentais e 

institucionais vigentes até então; na leitura sociopolítica, os brasileiros seriam 

calados e, em muitos casos, pagariam com a morte ou com o exílio; na leitura 

tecnológica, com o desenvolvimento e proliferação da televisão em cores, esta 

viria acrescentar a modernidade aos lares brasileiros a partir de 1972. 

Interdiscursivamente, por meio da sincretização das variadas leituras da cena 

teatral a partir da canção encenada, percebemos que o conjunto de figuras de 

conteúdo superpostas metaforicamente condensa o período da nossa história, 

de 1968 a 1972. Entretanto, ao mesmo tempo em que é possível estabelecer 

relações de continuidade, com a opressão em preto e branco, e de ruptura, 

com a liberdade em cores, sabemos que a implantação da televisão em cores 

no Brasil foi mais uma obra dos militares, quando o país vivia sob a mira do 

AI5. Por isso, à descida da cortina colorida no palco circense, sucede-se 

imediatamente o blackout da iluminação, e os artistas são substituídos por 

lâmpadas multicoloridas, como luzes no fim de um túnel, indicando o rumo a 

seguir. A cadência interrompida na harmonia da canção promove o efeito de 

inacabado, marcando sonoramente a dispersão dos sujeitos e dos valores 

buscados por eles. Ainda, sonoramente, percebendo o texto como objeto de 

comunicação entre um enunciador e um enunciatário, ouvimos o aplauso do 

público, que vem sancionar positivamente o cumprimento do acordo 

estabelecido entre eles no momento da cena. 
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CONCLUSÃO 

 

Nesta dissertação, procuramos explicitar como a música produz sentido 

ao se unir à linguagem teatral, especificamente no gênero comédia musical. A 

primeira dificuldade que encontramos, e que nos instigou, foi a de perceber a 

complexidade do objeto teatral, por ele ser formado por um conjunto de 

elementos provenientes de diversas linguagens. De saída, estava pressuposta 

a interdisciplinaridade deste projeto, pois ele não deveria falar somente de 

música, mas também de várias outras sensorialidades. 

Por isso, procuramos uma teoria que desse conta de descrever o 

funcionamento do sentido em diversos planos de expressão, como é o caso da 

semiótica discursiva. Os estudos dessa teoria desenvolveram-se, sobretudo no 

início, com a análise de textos verbais. Posteriormente, Greimas conduziu a 

Semiótica para o estudo da gestualidade e dos textos visuais, e, recentemente, 

passos importantes foram dados no Brasil, como os de Tatit, no sentido de se 

estabelecer um modelo teórico semiótico da música, e os de Mariana Trotta, 

sobre a gestualidade na dança. 

De início, somente algumas sensações esparsas instigaram nosso 

pensamento como primeiras reflexões sobre como se forma e como funciona o 

texto sincrético teatral musical. Uma dos desafios está em encontrar as 

relações entre expressão do discurso musical com o conteúdo da linguagem 

teatral, pois qualquer discurso em teatro já parece ser o cruzamento de várias 

semióticas. 

Estabelecidas as diferenças entre música pura e música de cena, 

nossas impressões tomaram corpo ao lermos a afirmação de Mário de Andrade 

de que “O teatro é o gênero mais transitório da música.” (1976, p. 174) Na 

visão do autor, essa transitoriedade se justifica pelo fato de os compositores de 

música teatral utilizarem convenções que somente fazem sentido em 

determinada época, por isso, somente a música dramática que ultrapassa a 

sua ligação com o teatro, e passa a ser executada em salas de concerto, sem 

os outros elementos do teatro, é aquela que tem demonstrada sua qualidade 

musical artística. 

Depois de refletir, podemos dizer que a postura de Mário de Andrade é 

compreensível e aceitável se pensarmos nas grandes óperas, nas quais o 
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papel da música pré-elaborada e pré-medida é preponderante como ponto de 

partida para gerar a encenação teatral. Entretanto, realizar um concerto sem os 

elementos cênicos, no qual se apresentam as mais belas árias, ou mesmo 

aberturas de óperas ou peças compostas para dança, em nosso ponto de vista, 

apenas reitera a supervalorização do conteúdo musical dessas produções. 

De certo modo, isso nos guiou para que fôssemos ao encontro da 

música que é composta ou adaptada para as produções essencialmente 

teatrais, mas que a utilizam como um forte elemento de composição das cenas. 

De fato, nosso estudo visou à observação da construção dos efeitos de sentido 

no gênero teatral comédia musical, no qual a música tem função adjuvante, 

nascida com o propósito de sincretizar-se, de ser parte de um todo que 

significa em conjunto. Assim, esse é um tipo de composição ou arranjo musical 

que, como vimos, compromete-se sincronicamente em expressão e conteúdo 

com todos os outros elementos da cena. Parece que o que menos importa é 

saber se essa música tem ou não aceitação artística fora do sincretismo 

cênico, mas sim, saber como os elementos musicais se combinam para realizar 

o discurso primordialmente teatral. Por isso, entendemos até ser positivo que 

ela pareça ser menos artística se lhe forem retirados os outros elementos 

cênicos, pois isso reforça a ideia de que em conjunto com as outras 

linguagens, ela se torna imprescindível, tão complexa, teatral e artística quanto 

o objeto que ajuda a construir.  

Podemos dizer que o papel primordial da música de cena é o de 

participar das situações, dramáticas ou cômicas, portanto, de estar 

intrinsecamente ligada a uma interação pragmática que proporciona o jogo 

entre os elementos teatrais. Cada som ou silêncio sincretizados à cena são 

construídos para integrarem-se, por exemplo, ao ritmo, à velocidade e à 

dinâmica das situações. Dessa forma, a percepção de todos os elementos que 

compõem a cena, harmonizados em uma sincronia temporal e espacial entre 

as linguagens, é responsável pela formação do todo de sentido que a obra 

teatral quer comunicar. 

Vimos que a Semiótica Discursiva concebe a produção do sentido como 

uma geração, isto é parte da identificação dos elementos mínimos de 

significação em um nível profundo que serão recobertos por outros níveis, até 

atingir a superfície discursiva. Procuramos identificar as unidades significantes 
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mínimas da música, para depois apontarmos em nossa análise como elas 

contribuem para a geração do sentido na cena musical. Na cena “Divino 

Maravilhoso”, percebemos como esses traços sonoros podem-se sincretizar 

aos traços visuais, gustativos, olfativos e táteis, como também se combinar aos 

planos de expressão da gestualidade, da iluminação e do cenário para, em 

conjunto, produzir sentidos.  

Notamos que as dissonâncias, os acordes alterados e em distribuição 

harmônica cerrada, o ritmo obstinado, o andamento lento e a dinâmica 

crescente, do meio piano ao meio forte, e a timbragem mais escura, 

conectaram-se ao nível profundo e conferiram extensidade ao conteúdo do 

suspense e da morte. Depois, as consonâncias, os acordes perfeitos, o ritmo 

do rock’n’roll, o andamento rápido, a intensidade forte e a timbragem mais 

clara, realizaram a ruptura e conferiram extensidade ao conteúdo da atividade 

e da vida. 

Quanto aos aspectos narrativos, percebemos que a música de cena 

pode significar, além dos sujeitos, os valores dos objetos em jogo. Por seu 

caráter polissêmico e por vezes enigmático, ela pode revelar as vicissitudes 

das manipulações entre destinadores e destinatários, e participar ativamente 

da construção das situações dramáticas, iniciá-las, interligá-las ou finalizá-las. 

Discursivamente, o teatro trata das questões humanas e, em cena, 

essas questões são figurativizadas, ganham forma e vida por meio da ação dos 

atores e de sua contracenação com os demais elementos. Com o estudo das 

debreagens e dos dois grandes tipos de teatro, o ilusionista e o não-ilusionista, 

pudemos comprovar que a música na comédia musical (não-ilusionista) cumpre 

determinados papéis mais ligados à explicitação da enunciação como: 

 

a) desrealizar a cena naturalista; 

b) quebrar a rotina aristotélica, delimitando os quadros do espetáculo, 

com função de abertura ou encerramento; 

c) auxiliar na composição de tipos da comédia popular; 

d) eliminar a quarta parede; 

e) figurativizar os sujeitos, os objetos e as ações; 

f) sincronizar-se aos elementos da cena, como a gestualidade, a 

iluminação e à fala dos atores/personagens; 
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g) pôr em relevo a figura do narrador; 

h) realizar o efeito cômico (a inversão, o deslocamento, a redução e a 

anulação do sacralizado), ou dele participar como adjuvante, por 

meio da paródia e da estilização; 

i) debrear espacialidades e temporalidades; 

 

Vimos que a comédia musical brasileira é de caráter popular, herdeira 

dos teatros das feiras, comprometida em reduzir e dessacralizar os 

comportamentos humanos. Esse caráter marcou a produção dos textos das 

comédias musicais de Artur Azevedo, dos espetáculos de teatro de revista ao 

longo do século XX, do cabaré e do circo-teatro brasileiro, e construiu uma 

identidade singular em nossos comediantes. Essa singularidade está marcada 

pelo jogo livre com as debreagens no decorrer do espetáculo. O rompimento da 

estrutura aristotélica permite que eles transitem pela multiplicidade de gêneros 

na composição e na realização desses espetáculos, que a cada quadro 

revelam distintas especificidades.  

Aliar a música à cena de comédia exige que o músico de teatro aprenda 

a brincar, e por que não a jogar, com os mais variados conceitos da linguagem 

musical estabelecidos ao longo da história, para sincretizá-los aos diversos 

níveis de comicidade, transitando da mais pura farsa ao mais sublime lirismo. 

Portanto, discursivamente, a música de comédia assume também uma 

multiplicidade de papéis temáticos, contribuindo para a manutenção estilística 

desse gênero que, cena a cena, proporciona a alegria ao espectador, muitas 

vezes por ver reduzidos a pó os valores nos quais acredita, ou, em sentido 

contrário, elevados ao sublime aqueles em que não acredita. 

Finalizando, diríamos que a música sincretizada à cena é um 

instrumento que realiza contrapontisticamente um diálogo pontual e passional 

com os outros instrumentos da orquestra teatral, como a iluminação, o cenário, 

a gestualidade e, sobretudo, com a intenção e a respiração dos atores e do 

público, combinando-se vivamente no caleidoscópio sensorial da cena a uma 

compilação de fragmentos de sentido. 
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ANEXO 

 

O anexo contém o corpus gravado em CD: Cena “Divino Maravilhoso” do 

espetáculo teatral Alô, Alô, Terezinha!. Para assisti-la, favor consultar a versão 

impressa desta dissertação, disponível na Biblioteca Central da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 


