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Resumo: Esse artigo apresenta uma análise de duas músicas cujas letras abordam o 
tema “Brasil”. Tratam-se das músicas Retrocesso (1988) de Ratos de Porão e 500 
anos de Sobrevivência  de Gabriel Pensador. A escolha do corpus se justifica por se 
tratarem de discursos que de forma mais ou menos explícita se constituem em 
representações de um momento histórico específico. A fundamentação teórica para a 
análise parte dos princípios teóricos da Análise de Discurso Francesa. Nesse trabalho, 
buscou-se compreender os efeitos de sentido em cada uma das músicas a partir de 
suas condições de produção (que compreendem os sujeitos, a situação e a memória), 
analisando o “dito e o não-dito”, assim como as ideologias que em ambas se fazem 
presentes.  
 

Palavras-chave: Discurso. Leitura. Música. Práticas Culturais. 

 

Abstract:  That article presents an analysis of two musics whose letters approach the 
theme "Brazil". They are of the musics Retreat (1988) of Ratos de Porão and 500 years 
of survival of Gabriel Pensador. The choise of the corpus is justified for if they treat of 
speeches that in way more or less explicit they are constituted in representations of a 
specific historical moment. The theoretical fundamental for the analysis leaves 
beginnings of the French Analysis of Speech. In that work, it was looked for to 
understand the sense effects in each one of the musics starting from their production 
conditions (that understand the subjects the situation and the memory), analyzing the 
"statement and the no-said", as well as the ideologies that in both they are made 
presents. 
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1 INTRODUÇÃO 
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    O estudo a ser realizado tem por fundamentação teórica a escola francesa de 

análise de discurso, teoria que será aplicada à letra das músicas Retrocesso  de Ratos 

de Porão e 500 anos de Sobrevivência  de Gabriel Pensador. 

    A escolha por esse corpus se justifica pela música se constituir num meio de 

interação e integração social significativos e estar presente em todas as sociedades, 

considerando-se, ainda, o seu poder de atrair e prender a atenção das pessoas. Porém, 

muitas vezes, ao se ouvir uma música é levado em consideração seus arranjos 

musicais, negligenciando-se o conteúdo que a marca, ou seja, a sua estrutura 

lingüística, e, por conseguinte, as representações delimitadoras das práticas sociais que 

ela anuncia ou denuncia.  

   Para esse estudo, conforme já se disse, far-se-á uso dos subsídios teóricos da 

análise de discurso (AD), por se acreditar que esta conduz a leituras mais críticas e 

reflexivas. 

   A “prática” de leitura, ou “gesto de leitura”, pode sofrer diferentes acepções, como 
afirma Orlandi (1987, p. 7):  
 

Leitura, vista em sua acepção mais ampla, pode ser entendida como 
“atribuição de sentido”. (...) Daí ser utilizada indiferentemente tanto 
para a escrita como para a oralidade. Por outro lado, pode significar 
”concepção”, e é nesse sentido que é usada quando se diz “leitura de 
mundo”. Esta maneira de se usar a palavra leitura reflete a relação com 
a noção de ideologia. No sentido mais restrito, acadêmico, ”leitura” 
pode significar a construção de um aparato teórico e metodológico de 
aproximação de um texto: são as possíveis leituras de um texto. (...) 
Em um sentido ainda mais restrito, em termos agora de escolaridade, 
pode-se vincular leitura à alfabetização. (...) poderíamos fazer uma 
longa enumeração de sentidos que se podem atribuir à própria noção 
de leitura. 

 

   É na perspectiva de investigar os sentidos nas músicas selecionadas que se 

tomará a leitura e a interpretação, na intenção de propiciar um novo olhar sobre elas. 

Procurar-se-á revisar essa prática de leitura, pois, pela teoria em estudo, compreende-

se que tanto as marcas lingüísticas quanto o mundo extralingüístico, significam, e 

requerem ser trabalhados. 

   Segundo Baccega, “a palavra é uma canção que só tem razão quando cantada 

na materialidade do intercâmbio da vida social” (BACCEGA, 1995, p. 7), isto é, a palavra 

só faz sentido dentro de um contexto sócio-histórico. É por isso que a AD trabalha com o 

discurso, e com um sujeito cujas escolhas são determinadas pela cultura a qual ele 

pertence, questão nunca expressa superficialmente, mas que pode vir à tona através de 

uma leitura que leva em consideração as condições de produção (os sujeitos, a situação 

e a memória) e as ideologias presentes no material lingüístico. 
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   Diante das considerações feitas, parte-se da constatação de que nas letras de 

música existem várias ideologias que requerem do leitor uma observação atenta para 

que este possa perceber as representações delimitadoras de práticas sociais presentes 

em seu conteúdo. 

 

 

 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

   A partir da década de 60, o estudo da língua por ela mesma começa a ser 

questionado e analisado a partir de novas propostas. Surge uma nova preocupação 

voltada então para o uso da linguagem. Passa-se a analisar além da frase o seu 

aspecto social que começa a fazer parte do estudo da língua. A teoria que se propõe 

(não mais relacionada à análise da frase ou do texto em seu contexto imediato), mas 

que releva tanto a materialidade lingüística quanto às condições de produção dos 

diversos gêneros do discurso (aspectos sócio-histórico-ideológicos) é a análise de 

discurso francesa (AD). 

   “A língua é um todo dinâmico que abarca o movimento da sociedade: por isso, é 

lugar de conflitos. Esses conflitos se concretizam nos discursos” (BACCEGA,1995, p. 

48). Por isso a AD, como já foi dito, não faz análise de texto, mas análise de discurso. 

Analisar o discurso é analisar não só o enunciado, mas toda a enunciação levando em 

consideração as condições de produção e as ideologias presentes. É analisar não só o 

dito, mas principalmente o não-dito. É o “como” esse texto significa e não “o que ele 

quer dizer” que interessa ao analista. 

   A AD surgiu na França, na década de 60, conforme citado acima, com o filósofo 

Michel Pêcheux. Ela é considerada uma disciplina de entremeios que se constitui no 

espaço de questões criadas pela relação entre três domínios disciplinares: a Lingüística, 

o Marxismo (Materialismo Histórico) e a Psicanálise, produzindo assim um novo recorte 

de disciplinas e constituindo um novo objeto de estudo: o discurso. Segundo Orlandi 

(1999, p. 15), o “discurso tem em si idéia de curso, de percurso, de correr por, de 

movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o 

estudo do discurso observa-se o homem falando”. Toda produção de linguagem é 

considerada discurso, e mais, é constitutiva dos sujeitos. 

   Para a AD, a língua faz sentido porque ela é parte (e emerge) do espaço político-

sócio-cultural do sujeito. Concebe-se que a linguagem é “mediação entre o homem e a 

realidade natural e social” (ORLANDI, 1999, p. 15). 
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   Para que essa interação entre os sujeitos aconteça é necessário que as pessoas 

realizem um trabalho de interpretação pertinente, ou seja, sejam capazes de ler o dito, 

mas, também, o não-dito, relevando, para isso, as condições de produção da linguagem 

e, portanto, das ideologias que ali, no texto em questão, se materializam. 

   Não se trabalha a língua na AD como um código fechado, mas como discurso, 

refletindo sobre a maneira como a linguagem está materializada na ideologia e como a 

ideologia se manifesta na língua. A relação língua-discurso-ideologia se complementa 

com o fato de que, como diz Pêcheux (1975), não há discurso sem sujeito e não há 

sujeito sem ideologia. 

   Tem-se, então, que é no discurso que se observa essa relação entre língua e 

ideologia, compreendendo-se, também, como a língua produz sentidos pelos sujeitos e 

para os sujeitos. 

   A AD coloca aos sujeitos a seguinte questão: como este texto significa? O “como” 

é o que interessa para o analista. Ele trabalha o texto em sua discursividade. A noção 

de discurso distancia-se do esquema da teoria da comunicação. Para a AD, a língua 

não é apenas um código, não há separação entre emissor e receptor e, ao invés da 

mensagem, tem-se o discurso. Por isso, diz-se que não se trata da transmissão de 

informação apenas, mas sim, de um complexo processo de constituição desses sujeitos 

e a produção de sentidos. Com isso, afirma-se que o discurso é efeito de sentido entre 

locutores. Pode-se dizer, então, na perspectiva discursiva, que a linguagem é linguagem 

porque faz sentido, e a linguagem só faz sentido se relacionada à história (ORLANDI, 

1999). 

   A AD reúne três regiões de conhecimento, segundo Orlandi (1999): a) a teoria da 

sintaxe e da enunciação, b) a teoria da ideologia e, c) a teoria do discurso, que é a 

determinação histórica dos processos de significação. Tudo isso atravessado por uma 

teoria do sujeito de natureza psicanalítica.  

   A análise desses três pontos em relação à noção de leitura e de interpretação 

que problematiza a relação do sujeito com o sentido trabalha com os limites do discurso 

e seus mecanismos como parte dos processos de significação. 

   Dessa forma, tem-se que observar a distinção entre inteligibilidade, interpretação 

e compreensão (ORLANDI, 1999): a inteligibilidade é a percepção de sentido; a 

interpretação é o sentido levando em consideração o co-texto e o contexto imediato; a 

compreensão é saber como um texto, ou qualquer objeto simbólico, produz sentidos, é ir 

além da interpretação, é perceber outros sentidos presentes e como eles se constituem, 

como afirma Orlandi (1999, p. 26): 
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A Análise do discurso visa a compreensão de como um objeto produz 
sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos. 
Essa compreensão implica em explicitar como o texto organiza os 
gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido. Produzem-se 
assim novas práticas de leitura. 

 

   A questão do sujeito é fundamental para a AD. Existe uma profunda ligação entre 
aquele que fala e o que ele fala. Uma concepção de sujeito (se ele é livre ou não, como 
é sua relação com o mundo, etc.), implica na compreensão do discurso e da língua.  
Possenti (1990) descreve três concepções que marcam uma identidade ao sujeito: 
 

1- Sujeito da Enunciação: O falante agrega ao enunciado que produz 
algum ingrediente relevante para a interpretação. O sujeito da 
enunciação é responsável pelo sentido. Há um predomínio da 
consciência individual no uso da linguagem. 

 2- Sujeito Assujeitado: O indivíduo não sabe o que faz ou o que diz. 
Quem fala é um sujeito anônimo, social, em relação ao qual o indivíduo 
que em determinado momento ocupa o papel de locutor é dependente, 
repetidor, etc. (...) Repete-se um enunciado de uma ideologia. 
3- Sujeito psicanalítico – Às vezes quem fala é o nosso inconsciente, 
este animal que dorme em nós e que às vezes rompe as cadeias da 
censura e diz o que não se quer. O sujeito não é consciente, não 
controla o sentido do que diz (POSSENTI, 1990, p. 50-52). 

 

   Porém, Possenti discorda da idéia do assujeitamento, e trabalha o sujeito numa 

outra concepção, porque acredita que, mesmo o sujeito sendo interpelado pelas 

ideologias, ele pode fazer escolhas, levando em consideração os efeitos que ele quer 

produzir, é o que ele chama de Sujeito Constitutivo. 

 
4- Sujeito Constitutivo: O falante submetendo-se ao que é determinado, 
no momento em que fala, considerando a situação em que fala e tendo 
em vista os efeitos que quer produzir, escolhe, entre os recursos 
alternativos que o trabalho lingüístico de outros falantes e o seu 
próprio, até o momento, lhe põe à disposição, aqueles que lhe parecem 
os mais adequados (POSSENTI, 1993, p. 59). 

 

   O sujeito constitutivo é o sujeito que interage, que faz escolhas (ainda que 

determinadas), que não é mero reprodutor de outras vozes. Um exemplo é a analogia a 

partir da ação de fotografar: “E é a partir desse lugar que ele vê, que ele percebe. Se a 

alguém ocorre que o homem fotografa a realidade, é bom lembrar que é ele quem 

escolhe o quê e em que perspectiva fotografar” (BACCEGA, 1995, p. 12). 

   Para se interpretar à luz da AD é preciso levar em consideração as condições de 

produção. Elas compreendem os sujeitos, a situação e a memória. Eni Orlandi (1999, p. 

30) deixa claro que “as condições de produção fazem parte da exterioridade lingüística e 

podem ser agrupadas em condições de produção em sentido restrito (circunstâncias de 



 6 

enunciação - contexto imediato) e em sentido amplo (contexto sócio-histórico-

ideológico)”. 

   Quanto ao papel da memória (interdiscurso) compreende-se que: 

 
 1. A memória em relação ao discurso é tratada como interdiscurso. O 

interdiscurso é o que fala antes, em outro lugar, independentemente, é 
o que chamamos memória discursiva. É o já dito que é retomado pelo 
sujeito e dito novamente. 2. O interdiscurso é tudo o que o sujeito já 
assimilou, guardou esquecido na memória que vem à tona e determina 
o que ele irá dizer. É através da memória discursiva que o sujeito 
busca no seu interdiscurso o já dito e se apropria dele (ORLANDI, 
1999, p. 31). 

 

   Outro conceito fundamental para a teoria é o de formação discursiva. 

 
 A formação discursiva se define como aquilo que numa formação 

ideológica dada determina o que pode e deve ser dito, ou seja, as 
formações discursivas representam, no discurso, as formações 
ideológicas. Sendo assim, os sentidos sempre são determinados 
ideologicamente, e isso se dá na discursividade, isto é, no modo como, 
no discurso, a ideologia produz seus efeitos (ORLANDI, 1999, p. 43). 

 

   A formação discursiva trata das relações entre os discursos e a sociedade na 

qual os sujeitos estão inseridos. Uma formação discursiva é constituída a partir do 

interdiscurso. Esse interdiscurso apresenta várias formas de dizer que se misturam com 

o de outras formações discursivas, criando novos sentidos. As formações discursivas se 

estruturam a partir das formações ideológicas que são o conjunto de atitudes, valores e 

preceitos que são comandados pela ideologia, de acordo com a classe social ocupada 

pelo sujeito enunciador. Pode-se dizer que existe um universo discursivo onde os 

discursos são organizados, neste universo discursivo existem os campos discursivos, 

nesses campos discursivos existem as formações discursivas que mantêm relações 

com as formações ideológicas.  

   Nos entremeios dessas reflexões é preciso pensar o que realmente é a ideologia 

para a linguagem, uma vez que falar em interpretação remete, logo, à noção de 

ideologia. 

   Segundo Marilena Chauí (IN: BACCEGA, 1995, p. 34), “a ideologia é um corpo 

sistemático de representações e de normas que nos ensinam a conhecer e agir”, ou 

seja, ela cria um conjunto de valores que comandam o ser humano, a sociedade, os 

outros e a si mesmo, controlando suas atitudes e práticas. A ideologia só se materializa 

no social, é no cotidiano que se percebe a ideologia criando mudanças de 

comportamento. 
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   Segundo Orlandi (1999. p. 45-46), “não há sentido sem interpretação, e a 

ideologia é a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos. O indivíduo é 

interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o dizer”. 

        A ideologia está presente na sociedade, e se materializa nos discursos que a 

sociedade enuncia. Conforme Althusser na sua releitura da teoria de Marx: 

 
Marx concebe a estrutura de toda a sociedade como constituída por 
“níveis” ou “instâncias” articuladas por uma determinação específica: a 
infra-estrutura ou base econômica e a superestrutura, que compreende 
dois níveis: a jurídico-política (o direito e o Estado) e a ideológica (as 
distintas ideologias) (ALTUSSER, 1983, p. 60). 

 

   Dessa forma, pode-se dizer que a ideologia se faz presente na relação linguagem 

e mundo, por exemplo, as diferenças de classes evidenciam formas diferentes das 

relações entre sujeitos.  

   Quando se fala em discurso, temos que ter em mente, como afirma Baccega 

(1995, p. 27) que: “A linguagem não é meramente um exercício de significações 

circunscritas individualmente, delimitadas no indivíduo. Há que se perceber o 

deslocamento dessas significações: a produção do sentido está na sociedade, está na 

história”. 

   “Um discurso é o efeito de sentido entre locutor, enquanto o texto é a unidade de 

análise, composta por começo, meio e fim, afetada pelas condições de produção” 

(ORLANDI, 1999, p. 73).  

   O sujeito é interpelado pela ideologia e o autor se delimita na prática social com 

uma função específica do sujeito. Podemos dizer, então, que a autoria é uma função do 

sujeito, conforme afirma Orlandi (1999, p. 74):  

 
(...) a função autor, que é uma função discursiva do sujeito, estabelece-
se ao lado de outras funções, estas enunciativas, que são o locutor 
(aquele que se apresenta como eu no discurso) e o enunciador (é a 
perspectiva que esse “eu” constrói). 

 

   O autor vê-se atravessado pelo interdiscurso que o constitui para chegar à 

formação de discursos, por isso, a memória discursiva é considerada a origem de suas 

significações. 

   Feita essa breve apresentação teórica, parte-se para a análise do corpus, 

conforme já foi especificado. 
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3 UM BRASIL DE DIFERENTES ÉPOCAS, AÇÕES E PREOCUPAÇ ÕES 

 

3.1 500 Anos de Sobrevivência 

Gabriel Pensador 

Composição: Gabriel Pensado 

 

500 anos de vida, 

500 anos de sobrevivência, 

500 anos de história, 

500 anos de experiência, 

500 anos de batalhas, derrotas e vitórias, 

Desordem e progresso, fracasso,sucesso, 

Dor e alegria, tristeza e paixão, 

500 anos de trabalho, 

e a obra ainda está em construção, 

A luta continua, a vida continua, 

Apesar do sangue que escorre, 

O guerreiro não se cansa e acredita na mudança, 

Porque a esperança é última que morre. 

Será só imaginação? 

Será que nada vai acontecer? 

Será que é tudo isso em vão? 

Será que vamos conseguir vencer? 

Eu odeio tudo isso mas eu tenho que saber, 

O que eu leio no jornal e eu vejo na TV, 

Eu odeio tudo isso mais eu tenho que vencer, 

Porque eu tenho um compromisso com a vida e com você, 

O que eu vejo no jornal não me deixa feliz, 

Mas não mudo de canal e não mudo de país, 

Eu tenho medo, porque o medo está no ar, 

Mas ainda é cedo pra deixar tudo pra lá, 

Não adianta ficar aqui à toa, 

Só esperando pra ouvir notícia boa, 

O que se planta é o que se colhe, 

O futuro é um presente que a gente mesmo escolhe, 

A semente já está no nosso chão, 

Agora é só regar com a mente e o coração, 

A transformação da revolta em amor, 
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Faz a água virar vinho e o espinho virar flor, 

Será só imaginação? 

Será que nada vai acontecer? 

Será que é tudo isso em vão? 

Será que vamos conseguir vencer? 

Não adianta ficar aqui à toa, 

Só esperando pra ouvir notícia boa, 

O que se planta é o que se colhe, 

O futuro é um presente que a gente mesmo escolhe, 

A semente já está no nosso chão, 

Agora é só regar com a mente e o coração, 

A transformação da revolta em amor, 

A transformação... 

Será só imaginação? 

Será que nada vai acontecer? 

Será que é tudo isso em vão? 

Será que vamos conseguir vencer? 

Nem todos que sonharam conseguiram,  mas pra conseguir é preciso sonhar.  

 

   A letra da música, 500 anos de sobrevivência  de Gabriel Pensador é recente, 

foi escrita exclusivamente por ocasião do aniversário dos 500 anos do Brasil, não 

fazendo parte de nenhum de seus CDs. Um dia lembrado por diversas instâncias de 

poderes como o governo, imprensa, escola, sendo motivo, por parte de todos os 

cidadãos, de comemoração. Meio milênio de história do Brasil concebidos como 

sinônimo de progresso e desenvolvimento, mas também, meio milênio de lutas e 

sofrimentos. A música não quer só lembrar a data, mas também fazer um “balanço” dos 

500 anos de Brasil.  

   Sua letra é construída a partir de enunciados prontos e de clichês, a luta 

continua/a esperança é a última que morre. A força expressiva da canção vem dessa 

combinação de enunciados conhecidos pelo povo que se rompe pela memória. O tom 

do enunciador é de inquietação, de revolta, de convite, de incentivo e chamada à luta, 

não adianta ficar aí à toa,/só esperando pra ouvir notícia boa. Gabriel Pensador é um 

compositor que se preocupa com o conteúdo ideológico das suas letras (não se 

importando apenas com o seu arranjo musical). O autor pertence à classe média alta, e 

suas músicas são sempre de cunho social e político, portanto, procurando explicitar de 

forma crítica os fatos que assolam o Brasil.  É conhecido como o filósofo-pop-urbano. 
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Seu rap mistura-se ao pop ritmo pelo qual faz suas denúncias, como podemos ver, por 

exemplo, no enunciado o que eu vejo no jornal não me deixa feliz.  

   O título da música 500 anos de sobrevivência  faz menção à comemoração do 

aniversário do Brasil, mas não só no sentido de exaltação, mas sim, visando ressaltar o 

que foram os 500 anos. A idéia que vem à tona quando se fala de aniversário é de 

comemoração de coisas positivas, mas quando ele cita de sobrevivência, o autor deixa 

de ser ufanista e passa a ser realista.  

   A importância de se completar 500 anos é retomada por meio do primeiro verso, 

500 anos de vida.  Vida significa alegria, bem-estar, satisfação, portanto, algo a 

comemorar nos 500 anos. Mas, logo em seguida, lembra que esse tempo não foi só de 

alegria, foi também de sofrimento e de dificuldades, é o que está expresso no segundo 

verso, 500 anos de sobrevivência. O verbo sobreviver, cognato do substantivo 

sobrevivência, significa continuar a existir depois de outra pessoa ou de outra coisa: 

escapar, resistir. Por meio do termo sobrevivência se entende que esses anos não 

foram marcados somente por bons motivos para se comemorar. Por outro lado, o termo 

sobrevivência funciona também como um apagamento do sofrimento que se passou, 

que já não importa mais, o que importa é continuar a existir depois de tudo. O verso 

seguinte, 500 anos de história, junta as duas situações expressas anteriormente, a 

alegria pela comemoração da vida e o fato de ter sobrevivido, para explicar o que 

realmente foram os 500 anos de Brasil. 500 anos de história deixa entrever que tudo o 

que aconteceu, seja de positivo ou de negativo, está bem gravado na memória e 

contribuiu para se chegar onde se está hoje. Subentende-se que o Brasil de hoje é fruto 

do que se vivenciou naqueles tempos de existência.  

   500 anos de experiência, ...de batalhas, derrotas e vitórias, o termo experiência 

relembra todos os tipos de governo pelos quais o Brasil passou: o colonialismo, a 

monarquia, a república. Como uma triste experiência, pode-se relembrar os confrontos 

dos índios com os europeus que aqui chegavam, do período da escravidão, os golpes 

políticos que o país sofreu, como por exemplo, o golpe militar de 1964 que implantou o 

militarismo até 1985, as guerras que o Brasil travou, como a guerra do Paraguai, o maior 

e mais sangrento conflito armado ocorrido no continente americano entre 1864 e 1870, e 

que, segundo o escritor León Pomer (1984, p. 57), “nos fez sofrer mutilações e 

deformações em nossa realidade nacional, material e espiritual, de cujas conseqüências 

deformantes ainda padecemos”. Esses são apenas alguns acontecimentos que 

representam bem os termos batalhas, derrotas e vitórias, citados na música, porque, 
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afinal, não se sabe realmente o que se alcançou, se a vitória ou a derrota, pensando-se, 

por exemplo, nas vidas perdidas em guerras como a citada.  

   E aí, percebe-se uma crítica do enunciador às batalhas e às guerras. Há um não-

dito que expressa que no balanço desses 500 anos houve uma equiparação entre o 

ganhar e o perder, demonstrados pela combinação derrotas e vitórias. 

   Desordem e progresso...  parodia o lema que está em nossa bandeira, ordem e 

progresso o qual expressa  a síntese do sistema filosófico positivista, de Augusto 

Comte, que convoca ao desenvolvimento, indica metas, valores a serem buscados. A 

troca de ordem por desordem se refere à situação de nosso país, a corrupção, os 

desvios de dinheiro dos cofres públicos e a má administração das instâncias públicas. 

    Mas, apesar da desordem expressa anteriormente, ainda se vê, de certa forma, 

o progresso, que se compreende como o desenvolvimento, que em função da desordem 

vivida, é marcado pela oscilação entre, fracasso e sucesso.  O verso, dor e 

alegria/tristeza e paixão leva o leitor a refletir sobre sentimentos paradoxos que marcam 

a vida do povo. Por dor e tristeza entende-se todo o sofrimento pelo qual passa a 

maioria das pessoas que moram num país em desenvolvimento marcado pela 

desigualdade social.  Alegria refere-se à força de vontade de viver que conduz as 

pessoas e faz com que elas, apesar das dificuldades (dor/tristeza), consigam usufruir do 

que a vida tem de bom. Paixão representa o sentimento maior do povo brasileiro, paixão 

pela vida, pelo futebol, por mulheres. Há um intertexto com uma afirmação que diz que o 

povo brasileiro é por natureza um povo apaixonado. 

   500 anos de trabalho,/e a obra ainda está em construção, o termo ainda nos leva 

a entender que, apesar de todo o trabalho não se chegou ao país dos sonhos, quando o 

autor se refere ao país como a obra, ele está comparando a uma obra de arte ou uma 

obra arquitetônica, algo que é construído com a força e a inteligência humana. Parte-se 

do pressuposto de que nesses 500 anos se fez muita coisa pelo nosso país, mas o 

termo ainda deixa claro que falta muito para se fazer. Comemorar essa data não 

significa que se alcançou o que se queria, é lutar ainda mais. Conclui-se que não se tem 

muito a comemorar, mas sim, muito a fazer no 5º maior país do mundo.  

   A questão da violência que atinge os brasileiros é retomada por meio do verso, 

apesar do sangue que escorre, que é a manifestação da inquietação do enunciador 

diante da insegurança vivida pelo povo. O termo apesar reforça a idéia de persistência, 

de esperança, pois se acredita que o povo não desistirá, o guerreiro não se cansa e 

acredita na mudança,/porque a esperança é a ultima que morre. A polifonia se faz 
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presente nesses versos através de discursos bem conhecidos, possibilitando um diálogo 

entre esses clichês.  

   No refrão, ocorre uma intertextualidade entre essa música e a letra da música 

Será, de Renato Russo: Será só imaginação?/Será que nada vai acontecer?/Será que é 

tudo isso em vão?/Será que vamos conseguir vencer? O diálogo entre essas duas 

práticas discursivas nos faz refletir sobre o momento presente e também sobre o futuro 

que está sendo planejado agora. Renato Russo, na sua música, faz um questionamento, 

por meio do refrão, sobre a situação e o futuro de um relacionamento amoroso, o qual 

estava passando por uma crise e cujo desfecho ele desconhecia. Gabriel Pensador se 

utilizou desse mesmo refrão para também provocar um questionamento, mas não sobre 

um caso amoroso entre duas pessoas, e sim, sobre a realidade e o futuro de uma 

nação, um caso de amor entre um patriota e a sua pátria. Através do verso, será que 

vamos conseguir vencer?, instiga-se o leitor a refletir sobre a realidade e a atuar sobre 

ela, joga-se uma carga de responsabilidade sobre cada um dos brasileiros. 

   Quando se tem, Eu odeio tudo isso, evidencia-se o tom de revolta diante da 

realidade vivida nesses 500 anos. O tudo isso (que extrapola o universo textual) se 

refere às coisas ruins que aconteceram e, pode-se dizer, ainda estão acontecendo. 

Coisas que não se deve esconder, pelo contrário, é requerido do leitor sabê-las para 

poder (re)agir diante da situação e não se entregar às adversidades, conforme explicita 

o final do verso, mas eu tenho que saber. Por meio do trecho seguinte, Porque eu tenho 

um compromisso com a vida e com você, subentende-se que o sujeito da música é 

alguém que está atravessado por uma ideologia que busca a tomada de consciência 

diante dos acontecimentos, e tenta relatar aos outros sujeitos, utilizando-se de seu lugar 

social para denunciar as injustiças e chamar a atenção do povo. A música torna-se o 

lugar privilegiado para atingir, sobretudo a grande massa, deixando-se pressupor o 

compromisso social, no caso do autor com o seu público. 

   Os versos, o que leio no jornal e eu vejo na TV,/O que eu vejo no jornal não me 

deixa feliz, lembra das notícias que são veiculadas pelos meios de comunicação, que, 

na maioria das vezes, são tristes e negativas. Refere-se, também, a maneira como a 

imprensa lida com as tragédias, com os problemas alhures, a exploração das práticas 

sensacionalistas que ocupam cada vez mais espaço nos meios de comunicação, 

querendo lembrar ao cidadão que se ele está mal, há sempre alguém pior. Mas não 

mudo de canal e não mudo de país, faz um trocadilho com o verbo mudar: mudar de 

canal/mudar de país. Mudar de país pertence a um discurso comum pregado pelas 

pessoas que não estão satisfeitas com a própria situação: “Não está contente, muda-se 
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de país”. Percebe-se, por meio do verbo mudar, a crítica que o enunciador faz aos 

acomodados que preferem se mudar, abandonar tudo, a ajudar resolver os problemas. 

   Eu tenho medo, porque o medo está no ar evidencia que ficar e lutar por um país 

melhor e pela conscientização do povo envolve muita coisa, e mexe fundo em questões 

delicadas que poderão incomodar alguém, e isso pode representar perigo. 

  O medo está no ar também pode se referir à aproximação do ano 2000, assunto 

muito explorado pela mídia e temido pelo povo no momento histórico de construção da 

música, pois, segundo algumas crenças populares, a chegada do novo milênio traria 

muitas mudanças e desgraças de ordem natural.  

   No verso, Mas ainda é cedo pra deixar tudo pra lá, o termo cedo leva a concluir 

que não é tarde para mudar a realidade, que é tempo e há condições para se lutar por 

um país melhor. Deixar tudo pra lá seria desistir dos sonhos, se entregar ao comodismo 

e se conformar. Esse trecho do verso dialoga com uma frase que faz parte da memória 

do povo: deixa pra lá. Ela expressa a aceitação das coisas do jeito que são, sem reagir 

para não se incomodar, porém, o termo mas, no início da frase, mostra que o 

enunciador vai contra essa idéia de resignação e conformismo. 

   Não adianta ficar aqui à toa. Ficar à toa significa ficar sem fazer nada, sem lutar, 

e é isso que o enunciado critica quando diz, não adianta, é como se ele dissesse: essa 

acomodação não ajuda em nada. Só esperando pra ouvir notícia boa reforça o dito 

anterior, a crítica ao comodismo das pessoas que querem que os outros tomem 

providência para mudar a situação, não eles.  Utiliza-se, por meio da memória discursiva 

de um enunciado usado pelo povo para criticar os acomodados e preguiçosos: Não 

adianta ficar à toa esperando notícia boa.  

   No dito, o que se planta é o que se colhe,/o futuro é um presente que a gente 

mesmo escolhe, há um intertexto com a passagem bíblica que reitera sobre a 

importância de se fazer o bem para receber o mesmo em troca, nesse verso está 

contida a ideologia de que o que se faz se espera e que sem esforço, sem luta, não se 

consegue as coisas. Por meio desse discurso conclui-se que quem planta colhe e que o 

futuro é a gente que faz. Subentende-se que caberia ao povo mudar de atitude para 

garantir o seu futuro, e que este está em suas mãos. E reforça essa idéia quando diz, A 

semente já está em nosso chão,/agora é só regar com a mente e o coração. Supõe-se a 

relação seguinte: regar/trabalho, mente/inteligência, coração/carinho, amor. Mais uma 

vez reforça-se a responsabilidade e o comprometimento de cada um.  

   Em A transformação da revolta em amor,/Faz a água virar vinho e o espinho virar 

flor, repete-se uma intertextualidade com o trecho da Bíblia que fala do primeiro milagre 
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de Jesus Cristo, que transformou água em vinho a pedido de sua mãe, que pode ser 

entendido como o milagre da mudança alcançada pela persistência, pela dedicação e 

amor pela causa e pelos irmãos, e o trabalho resultando em frutos que serão colhidos 

pela sociedade.  

   Nem todos que sonharam conseguiram, este trecho relembra os brasileiros que 

lutaram por um país melhor, entregando, inclusive, como é o caso de muitos, a própria 

vida. Como por exemplo, os que tombaram em batalha, os que foram condenados à 

morte, como é o caso de Tiradentes, mas se eles não conseguiram alcançar seu sonho 

no momento, abriram caminho para os próximos. Mas pra conseguir é preciso sonhar, 

refere-se às pessoas que não se deixaram e não se deixam abater pelas dificuldades, 

que lutam para alcançar seus objetivos porque acreditam que sonhar é necessário e que 

se não tentar nunca se alcançará o que se deseja. Nem todos que sonharam 

conseguiram, mas pra conseguir é preciso sonhar retoma um discurso comum usado 

para encorajar o ser humano para seguir na busca pelos seus objetivos e não 

desanimar. Esse verso que encerra a música serve como um alerta para o leitor sobre a 

necessidade de sonhar, da importância da luta e do querer para que as coisas 

aconteçam, mas já faz uma ressalva: não é fácil conseguir, o caminho é árduo, mas é 

preciso tentar. 

 

 

3.2- Retrocesso 

Ratos de Porão 

Composição: João Gordo 

 

Cuidado com o poder do regime militar 

O tempo vai retroceder  

O DOI-CODI vai voltar no... 

BRASIL, BRASIL, BRASIL 

Por trás da festa do tri 

Tortura e podridão 

Milhares de inocentes 

Sofreram porque queriam o bem do... 

BRASIL, BRASIL, BRASIL 

Ame-o ou Deixe-o 

Essa era a solução 

De Médici e sua corja 
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Imposta para o povo do... 

BRASIL, BRASIL, BRASIL 

 

   Essa música foi composta em 1988, período que antecedia a primeira eleição 

direta para presidente do Brasil. Seu compositor chama a atenção do povo para a 

responsabilidade de votar, para que não acontecesse de retroceder ao passado negro 

que já se viveu. Esse alerta será melhor explicitado na análise que segue. 

    O título Retrocesso  por si só chama atenção, pois segundo o dicionário Luft 

(2002) de língua portuguesa, o termo retrocesso significa recuo, retirada, volta para trás, 

e seu adjetivo correspondente é retrógrado que caracteriza quem se recusa a 

acompanhar as novas manifestações culturais, ou que se opõe ao progresso.  

   Portanto, o pressuposto de retrocesso é a volta ao passado, a retirada, é o recuo 

diante do progresso se o Brasil cair de novo nas mãos dos militares, conforme está dito 

nos versos, cuidado com o poder do regime militar/o tempo vai retroceder/o DOI-CODI 

vai voltar no..., esse regresso causará o retrocesso ao país nas suas diversas facetas: 

política, cultural, econômica. Tem-se, no enunciado destacado, o tom de revolta, de 

frustração e de protesto político. Aqui, está se tomando o termo pressuposto, segundo o 

conceito de Ducrot (1987) que o define como um termo pertencente ao sentido literal, 

um fato inscrito na língua que se apresenta como uma evidência incontestável, que não 

pode deixar de ser aceito pelo enunciador e pelo interlocutor. 

   O compositor dessa música denomina-se punk e é chamado João Gordo (João 

Francisco Benedan), 33 anos, compositor, vocalista e também apresentador de TV. O 

compositor é conhecido por sua irreverência, ironia e senso de humor. Tanto nos seus 

programas como nas suas músicas, ele não tem medo de explicitar seus pontos de vista 

sobre as coisas e as pessoas, não se importando com o como as coisas são ditas e 

nem a quem sejam dirigidas. 

   Ratos de Porão, em que atua como vocalista e líder, é uma banda de hardcore e 

crossover thrash brasileira formada em 1981. Hardcore, no contexto punk, refere-se à 

cena musical surgida internacionalmente no começo da década de 80, e trata-se de um 

estilo punk rock caracterizado inicialmente por tempos extremamente acelerados, 

canções curtas, letras baseadas em protesto político e social, revoltas e frustrações 

individuais, cantadas de forma agressiva. Hardcore (núcleo duro) tem como significado 

mais próximo em português, casca-grossa, e foi adotada por punks como sinônimo de 

originalidade e radicalismo. Crossover thrash foi um termo utilizado nos anos 80 para 
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descrever a 1ª onda de bandas que misturavam o hardcore com o thrash metal. Pode-se 

dizer que é um punk metalizado. 

   João Gordo compôs essa música em 1988, o que permitiu a ele total liberdade de 

expressão, uma vez que já havia passado a repressão da era militar (1964-1985), e a 

censura não perseguia mais os compositores. Diferente de como foi no passado, 

conforme Santana (2008)3: 

 
No período em que esteve em vigor o AI-5, mais precisamente de 1968 
a 1978, a censura federativa coibiu mais de seiscentos filmes, 
quinhentas peças teatrais, a editoração de vários livros e a inclusão de 
assuntos essenciais para a carreira escolar das crianças, sem falar do 
sem número de músicas. (...) A Música Popular Brasileira foi tratada 
como um ser nocivo pelo Estado, capaz de fazer mal à população. 
Segundo o governo, elas eram ofensivas às leis, à moral e aos 
costumes.  

 

   Mesmo tendo vencido esse período, ainda havia o medo de que tudo voltasse a 

ser como antes (cuidado com o poder do regime militar/o tempo vai retroceder/o DOI-

CODI vai voltar), o que fez com que ele utilizasse seu estilo irreverente para compô-la, 

já que o momento era de luta para tentar restabelecer e garantir a liberdade e a 

democracia. O verso, De Médici e sua corja, comprova a liberdade de expressão que os 

artistas gozavam no momento, pois o compositor emprega a palavra corja referindo-se 

aos políticos ligados a Emílio Garrastazu Médici que governou o Brasil de 1969 a 1974. 

Compreende-se que o termo só pôde ser usado porque já não se estava mais em um 

período ditatorial, período a que a música faz alusão (1964-1985). 

   Tortura e podridão/Milhares de inocentes/Sofreram porque queriam o bem do...  

Esses versos reforçam a grande preocupação da banda em chamar a atenção dos 

ouvintes para não revivermos um dos piores períodos, tachado como passado negro de 

nossa história, conforme Santana (2008)4: 

 
 A ditadura militar foi, entre tantos outros fatos notáveis da história do 

Brasil, o que mais manchou a biografia do nosso país. Este período é 
marcado pelo despotismo, veto aos direitos estabelecidos pela 
constituição, opressão policial e militar, encarceramentos e suplício dos 
oponentes.  

 

   O próprio nome da banda “Ratos de Porão”, termos pouco delicados, mostra a 

posição de denúncia que o grupo ocupa na sociedade, e reforça as suas 

                                                
3 SANTANA, Miriam Ilza. Censura no Período da ditadura/ Categoria História. Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/historia/censura-no-perio do-da-ditadura/ >. Acesso em 7 de agosto 
de 2008. 
4 idem 
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intencionalidades, ou seja, a preocupação em conscientizar o povo por meio da letra em 

forma de protesto político e social.   

   O nome, “Ratos de Porão”, escolhido para a banda, nos remete à idéia de  

alguém que está vivendo à margem da situação, mas que está acompanhando tudo o 

que se passa, e que sabe de  tudo, mesmo estando às escondidas como ratos de porão. 

O termo ratos nos passa a idéia de um ser que vive à margem, que não é aceito pelos 

outros por causa de seus hábitos, que fica observando os acontecimentos na surdina: 

do porão.  

   O alerta feito no título, Retrocesso , e também nos três primeiros versos, Cuidado 

com o poder do regime militar/o tempo vai retroceder/o DOI-CODI vai voltar no..., 

fazendo alusão ao perigo de retroceder, está dirigindo-se a um importante 

acontecimento futuro: a troca do presidente do Brasil no ano seguinte. Esse alerta 

ocorre em função da eleição direta para presidente em 1989, uma vez que estavam 

vivenciando o período das lutas pelas “diretas”, ou seja, a luta para o povo eleger o seu 

presidente, que, com a promulgação da Nova Constituição Brasileira em 1988 tornaria o 

que parecia um sonho em realidade. E agora a responsabilidade em traçar os novos 

rumos do país estaria nas mãos do povo. O termo “retrocesso”, presente no título e no 

segundo verso, possui, portanto, uma carga negativa. Nele, subentende-se a idéia de 

recuar, andar em oposição ao progresso, caso não se fizesse uma boa escolha.  

   No início da música há um alerta: cuidado e logo em seguida a presença do 

verbo vai, duas vezes, o que reforça a afirmação: se não tomar cuidado o tempo vai 

retroceder, o DOI-CODI  vai voltar, ou seja, a ditadura. Mas a quem a música quer 

alertar? Se pensarmos que ela foi escrita 24 anos depois da criação do DOI-CODI 

(Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa 

Interna), o órgão repressivo do regime ditatorial brasileiro, destinado a combater o 

chamado "inimigo interno", ratificamos que a música quer alertar aos seus ouvintes (seu 

público cativo dentro e fora do país), na maioria jovens que não conheceram as 

injustiças daquele período e só souberam dos fatos pelas histórias contadas. 

    Conforme se pode comprovar por esse trecho que fala sobre o DOI-CODI, na 

época da Ditadura, divulgado no livro Um relato para a História: Brasil nunca mais  

(1985, p. 85): 

 
...vê-se que o Exercito foi o principal agente da repressão, sendo 
responsável direto por 1.043 prisões, além de outras 884 efetuadas 
pelo DOI-CODI, também comandados por oficiais dessa Arma, sem 
contar o elevado número de casos -- 3.754 (51%) -- em que inexistem 
registro sobre o órgão que efetuou a detenção.  
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   A música Retrocesso  faz parte do disco Brasil , gravado em 1988 em Berlim e 

foi o primeiro disco internacional da banda. E é por não se querer retroceder a um 

passado de ditaduras, e, talvez, ao receio quanto à ignorância dos jovens (sobretudo) 

quanto aos fatos do período, que a música faz o alerta.  

   Por trás da festa do tri/tortura e podridão, relembra uma grande alegria do povo 

brasileiro que foi a conquista do tricampeonato da Copa do Mundo de futebol, em 1970, 

mas que, também, serviu para mascarar e ocultar as dificuldades políticas do momento. 

Esses versos demonstram como a festa do tri ajudou a desviar a atenção do povo para 

o que estava acontecendo. O ano da conquista do tricampeonato (1970), faz parte dos 

anos mais difíceis do regime militar, período de perseguições e muita violência contra as 

pessoas que não concordavam com o regime. Como podemos comprovar através dos 

relatos de presos políticos, no ano de 1970 a 1972, a quem foram exibidas pessoas 

torturadas como forma de pressão para que declarassem aquilo que as autoridades 

militares e policiais pretendiam, que se encontram no livro citado Um relato para a 

História: Brasil nunca mais  (1985, p. 204). Um exemplo é o relato da estudante Iná de 

Souza Medeiros, de 21 anos, feito ao Conselho de Justiça, a respeito do que lhe 

aconteceu em 1970: 

  
trouxeram Milton despido, pendurado no pau-de-arara, para que a 
declarante visse o seu estado e dizendo que, com ela, fariam a mesma 
coisa e, constantemente, os torturadores proferiam nomes contra 
eles;(...) que ela levou ferro na unha, choque elétrico e tentativa de 
afogamento que consistia em tapar o nariz da pessoa e jogar água em 
cima. 

 

   Esses atos de repressão não se davam abertamente, e sim, às escondidas, para 

tentar manter a aparente calmaria e paz. Por trás da festa do tri, revela que era 

interessante que o povo se distraísse com as comemorações, festejasse e esquecesse 

o que estava acontecendo realmente no país. Isso reforça a idéia tão presente nos dias 

atuais de que o Brasil é o país do futebol, e  isso já basta, a ponto de causar uma certa 

alienação da sua população quanto às questões políticas e econômicas. 

   A música em estudo faz menção à era Médici, e, portanto, ao período mais crítico 

da ditadura (1969 a 1974), que foram denominados “anos negros da ditadura”, 

governados pelo General Emílio Garrastazu Médici (citado acima). Nesse período, os 

movimentos estudantis e sindicais foram silenciados pela repressão. O verso da música 

Ame-o ou deixe-o era o slogan da campanha publicitária de Médici. Subentende-se que 

aos desgostosos cabia uma solução: abandonar o país, o que pode ser interpretado 
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como a saída do país por escolha própria ou exílio, ou ainda, numa leitura mais crítica 

do momento, a morte (já que é fato que no período citado as pessoas que não 

concordavam com o governo eram assassinadas e dadas por desaparecidas). Conforme 

se pode comprovar através da lista dos desaparecidos políticos desde 1964, presente 

no livro Brasil Nunca Mais (1985, p. 291 a 293), que a maioria desapareceu nos anos de 

1970 a 1974. 

   A repetição do termo “Brasil”, no verso Brasil, Brasil, Brasil, passa a idéia de 

obediência, de resignação, de repetição dos fatos devido à alienação e ao medo que 

tornava o povo submisso. 

   O ritmo acelerado da música cantada de forma agressiva conforme o estilo 

Hardcore (punk rock), reitera a revolta, a frustração diante dos fatos e da realidade por 

parte da banda. Ela representa, com sua letra e ritmo, a situação do povo brasileiro que 

tem medo da opressão, mas que pode ser iludido, deixando-se levar pelo discurso 

ideológico dos políticos de que tudo está indo bem, que o povo não precisa se 

preocupar com questões políticas, econômicas e sociais, nem tomar conhecimento de 

certos fatos. Precisa, apenas, deixar tudo nas mãos das “autoridades” e curtir a vida. A 

princípio, essa música parece apenas ser mais uma daquelas músicas agitadas que 

convidam os jovens a uma dança próxima a “pulos e saltos”, mas, contradizendo a 

crítica dos gostos mais “convencionais”, ela traz consigo uma carga de sentidos 

(cuidado.../o tempo vai retroceder.../imposta para o povo do...) para que os jovens 

(re)pensem sobre questões como: liberdade e democracia  no Brasil. Alertando, a todos, 

por exemplo, que alegrias “construídas” e conquistas “forjadas” não devem ocultar as 

práticas reais. Mais do que um punk barulhento, Ratos de Porão apresentam uma 

denúncia da subserviência do povo brasileiro. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

   Pode-se observar pelas análises que as músicas são muito mais do que textos 

musicados são discursos que revelam um antes, um durante e um depois do momento 

da sua produção, ratificando a afirmação de Michel Pêcheux (1993), que dizia ser o 

discurso mais que um texto, porque ele envolve os momentos anteriores à sua 

existência e, também, os efeitos produzidos após a sua produção. Podemos recuperar, 

com a leitura dessas músicas, as suas condições de produção, os sujeitos envolvidos, e 

a memória discursiva presente, revelando, assim, um Brasil oculto em suas diferentes 
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facetas. Por meio da Análise de Discurso traz-se à tona o não-dito fazendo com que se 

desvendem as ideologias que estão presentes na memória discursiva do povo em 

diferentes momentos, resgatada através da letra dessas duas músicas, atravessadas 

pela história e pela ideologia de dois sujeitos intuitivamente marcados por ambas. 
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