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Os movimentos internos (musicais, sociais e semióticos)
nas canções Subúrbio e Bolero Blues de Chico Buarque, do disco
Carioca (2006), são os elementos que serão expostos no decorrer
deste trabalho. A análise desses movimentos internos das canções
seguiu uma linha comparativa com canções mais antigas do
próprio compositor, afim de também apresentar um quadro de
semelhanças e diferenças entre os períodos de composição.

Este trabalho foi concluído em três etapas: estrutural e
técnica; histórica contextual; e uma análise comparativa da soma
das duas primeiras etapas. Este artigo irá expor alguns dados, de
maior relevância, das duas primeiras etapas, e as conclusões
finais.

O trabalho aproveita a maneira investigativa que Luiz
Tatit (TATIT 1986, 2001, 2004, 2006) utilizou da semiótica de
Algidras Julien Greimas para análise de sentido das canções
brasileiras, também faz uma análise fraseológica e harmônica
baseada nos conceitos composicionais e analíticos de Schoenberg
(SCHOENBERG 1993) e ainda outras análises que foram
desenvolvidas no decorrer desta pesquisa, como análises
timbrísticas e etc. Na segunda etapa foram utilizados dados
apresentados por Marcos Napolitano (NAPOLITANO 2001)
sobre o contexto social das canções antigas, e sobre o contexto
das canções novas, foi criado um quadro de fatos
contemporâneos, na medida em que é possível este deslocamento
do tempo presente. As informações são apresentadas de maneira
juntiva na extensividade do artigo, como se fosse uma coisa só,
sem a separação estrutural que foi criada no processo da análise.

As canções escolhidas foram: Roda Viva, registro de 1968
no disco Chico Buarque de Hollanda vol.3; Sabiá, com parceria
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de Tom Jobim, usando o registro do disco Stone Flower de 1970;
Subúrbio e Bolero Blues, sendo a última com parceria de Jorge
Helder, ambas gravadas no disco Carioca(2006).

O objetivo é enquadrar os elementos interno revelados no
conceito que José Miguel Wisnik (WISNIK 2004, p.243) chama
de agenda histórica: “Não é difícil perceber que, às vezes, Chico
Buarque faz como se virasse, com uma canção, a página da
história”. Assim como também há o objetivo de possibilitar uma
escuta mais minuciosa das novas composições de Chico
Buarque. Observar os elementos utilizados, o discurso da letra e
suas subjetividades. 

De fato, uma análise comparativa sempre é um pouco
presunçosa, por conter afirmações que definem um padrão de
composição dentro de um contexto histórico específico, que pode
ser facilmente revogado. Portanto esta análise, como as demais, é
uma criação de significado, através de um produto musical pré-
estabelecido, que possui uma determinada idéia sobre ele, e não
necessariamente uma lei ou uma certeza.

A ambição final deste projeto é a apreciação musical e o
desenvolvimento de crítica sobre as novas canções de Chico
Buarque, um objeto recente na musica popular brasileira. Tendo
em vista que a canção brasileira atualmente vem recebendo
tratamento acadêmico de maior relevância.

As comparações foram: entre Roda Viva, composta em
1967, para o 3º Festival da Canção da Record, e Subúrbio,
composta em 2006, para o disco Carioca; entre Sabiá, melodia
letrada por Chico Buarque em 1968, para o 3º Festival
Internacional da Canção da Rede Globo, e Bolero Blues, melodia
letrada em 2006 para o disco Carioca. As análises técnico-
musicais das canções Roda Viva e Sabiá utilizaram partituras
contidas nos songbooks de Almir Chediak (CHEDIAK 1990 e
CHEDIAK,1999), sendo que as interpretações vocais das
gravações foram consideradas no decorrer da pesquisa, para
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Subúrbio foi utilizado uma partitura contida no livro
Cancioneiro de Regina Zappa (ZAPPA 2008), e para Bolero
Blues foi usado o manuscrito do compositor Jorge Helder.1

Na etapa de persuasão e manipulação (relação
compositor-ouvinte) Luiz Tatit define o papel de ação do
compositor da canção como destinador, sendo aquele que
convence, através da eficácia entre os componentes melódicos e
linguísticos, o ouvinte.

A eficácia da canção popular depende
fundamentalmente da adequação e da
compatibilidade entre o seu componente melódico e
seu componente linguístico. Arranjos e gravações
trabalhadas podem não só intensificar a
compatibilidade entre os componentes, como
também pode criar outros graus de adequação e
outros espaços de compatibilidade, o que
aumentaria, por certo, a eficácia da canção. (TATIT,
1986, p. 3)

A canção, internamente, possui um núcleo narrativo, mais
ou menos explicitado, no qual o compositor produz uma ação
simulada (narração) contendo, dependendo da canção, diversos
personagens, isotopias e maneiras de narração. Nessa ação
simulada o compositor ou Locutor (DRºLoc) projeta um
personagem: o Interlocutor (ITºR), que entra em diálogo
contratual, quando a persuasão é completada, com o
Interlocutário (ITºRio), que é personagem criado pelo ouvinte ou
Locutário (DRºOuv). Segue o quadro:

1  Agradeço a Jorge Helder pela atenção em enviar a partitura a partir de um 
contato por e-mail.
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Figura 1: quadro explicativo

Esse diálogo em Roda Viva, acontece quando o
locutor(DRºLoc) projeta um personagem que divide as mesmas
aflições, que são universais, com o personagem do ouvinte,
relativas a força do tempo a das vontades minimalizadas. Em
uma análise que Lorenzo Mammi (MAMMI 2008) faz da canção
Sabiá, ele apresenta  uma comparação pertinente entre as letras
de Vinicius de Moraeis e Chico Buarque:

Nas letras de Vinicius, todos os sentimentos,
mesmos os tristes, são cercados de um aura de
afetividade que os torna gratificantes. Na prosódia,
o letrista de Chega de Saudade, preferia as frases
longas e fluentes centradas em polissílabos. Os
monossílabos são reunidos em grupos ou são
modulações passageiras, preparadas e seguidas por
palavras mais longas; o sentido se constrói
lentamente e em geral demanda pelo menos dois
versos para se perfazer. (MAMMI, 2008, pg 19)

Enquanto em Chico Buarque:

Chico Buarque introduz no cancioneiro de Tom
Jobim o gosto pela frase cortante, pela palavra dita
entre os dentes. A adjetivação de Vinicius é
generosa, barroca; Chico quase não usa adjetivo.
Aos sentimentos frequantados pela bossa nova,
acrescenta algo que a bossa nova não expressara até
então: o recentimento, a raiva, a angústia.
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(MAMMI, 2008, pg 20)

Existe em Roda Viva e em Subúrbio um traço muito
característico de Chico Buarque, que é colocar uma expressão
corriqueira e cotidiana contida de grande subjetividade interna
para significar a canção, parafraseando Wisnik,  isso é puro
Chico Buarque, que a questão mais metafísica, enigmática e
indizível seja dita com uma expressão coloquial. Em Roda Viva,
esta expressão coloquial se encontra em seu título, assim como
em Olhos nos Olhos (1976) ou Com açúcar, com afeto (1966).
Esta Roda Viva traz a imagem de um conceito de circularidade,
de repetição que acarreta na sensação de insuficiência contra o
tempo e os movimentos da vida.

Chico Buarque tinha acabado de se tornar o “queridinho-
rapaz-tímido” da nova indústria fonográfica, no meio da década
de 60, a era dos festivais. Chico assumiu a dianteira das vendas
junto com o Rei Roberto e assim ganhou uma visibilidade
cultural nacional, regida na época pela cidade do Rio de Janeiro.
Também ganhou atenção das novas emissoras, essas que o
transformaram em uma celebridade da rentável instituição MPB.
O compositor responde à estes movimentos de controle das
emissoras e da instituição, com uma peça também chamada
Roda Viva (1967) estreiada em 1968, na qual se vê o ídolo ser
manipulado pelas emissoras de televisão (NAPOLITANO,
2001). Assim, como um tempo depois, em seu romance
Budapeste (2003), ele ainda apresenta mais significados entre a
figura da celebridade e do autor.

Roda Viva tem um formato de canção que vai se
transformando em um modelo padrão para canções de festivais,
essas que tem um apelo exaltativo muito forte, principalmente no
que diz respeito ao conteúdo semântico da letra, que por vezes
era de cunho político-social, camuflado ou não. O formato é
homogêneo, relaciona de forma bem dosada as tensões e
distensões tradicionais de uma obra tonal, ou seja suas relações
juntivas com o centro da tonalidade, que difere de Subúrbio.
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Nesta canção, ocorre uma forma mais heterogênea: a parte “A”
apresenta claramente as entoações de um falante, fixando a letra
em uma melodia que varia duas notas e em frases cromáticas
descendentes, acompanhada de uma harmonia cromática e
difusa, ainda em relação com um centro tonal, mas modulante. A
parte “B” encontra as matrizes musicais de um samba-canção de
intenções passionais, com maiores saltos intervalares e maiores
relações tonais hierarquizadas no centro tonal. 

Figura 2: Motivo principal de Roda Viva de Chico Buarque. Análise
fraseológica de Schoenberg (1993)

Esse motivo de Roda Viva, apresenta o movimento
rítmico (A e A²) que conduz o jogo das alturas no restante da
canção, ou seja, a mais rica variação é o deslocamento do campo
de tessitura da voz. 

Tanto em Roda Viva como em Subúrbio as personagens
internas estão dialogando figurativamente em grupo, como se
representassem um canto de multidão, ou seja, há uma
cumplicidade entre os personagens do locutor e do ouvinte. No
ensaio de Mário de Andrade, Dinamogenias Políticas, no qual
aborda a recepção de Getúlio Vargas e João Pessoa em São
Paulo, ele aponta o estado exaltativo do povo.

Vibrando num cortejo gritador, todo ele tomado de
uma raiva dionisíaca, religiosada pela precisão de crer
em alguém. É num momento desses que o povo, para
esquecer que é feito de indivíduos independentes uns
dos outros, generaliza os hinos, as marchas, as
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cantigas, as dinamogenias rítmicas, que abafam o
individualismo e despertam o movimento e,
consequentemente, o sentir comum. (ANDRADE,
1976, p. 105)

Esta citação apresenta a idéia da força que o canto
unificado do povo pode adquirir em uma exaltação. Nesse
mesmo ensaio, Mario apresenta uma célula rítmica que colheu na
passeata, o sexto e último exemplo de célula  rítmica é
semelhante a utilizada na canção “Roda Viva”.

Figura 3: célula rítmica de Roda Viva

Mário atribuiu esta divisão à síncopa legítima, ao maxixe
identidade verdadeira. Porém, definiu este último momento da
passeata como um momento de alegria e dança, no qual o povo
confirma, com outras canções mais regulares, a força política da
passeata. Em Roda Viva surge a dicotomia típica das canções
brasileiras: uma alegria exaltativa na estrutura com um conteúdo
poético reflexivo, em que abstrai uma insuficiência nostálgica
sobre a ação do tempo.

Na gravação de Roda Viva este canto de multidão é muito
bem representado pelos efeitos vocais do Grupo MPB4, que
também cantou no festival da Record. Em Subúrbio há uma
diferença neste ponto. Esse canto de multidão só é bem figurado
na segunda parte, na qual a personagem do locutor sugere à
personagem do ouvinte, que representa vários grupos de
suburbanos, que se expresse com os veículos e movimentos
musicais que dispõem. 

Vai, faz ouvir os acordes do choro-canção
Traz as cabrochas e a roda de samba
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Dança teu funk, o rock, forró, pagode, reggae
Teu hip-hop, fala na língua do rap2

Em Subúrbio esta personagem do locutor não está
integrada ao meio social que o ouvinte vive, é uma peça
dessituada do jogo, e isto parece bastante sintomático nas novas
canções de Chico Buarque. Neste movimento que o locutor faz,
de pedir para o morador do subúrbio se expressar, ele também
faz uma comparação interna de igualdade entre os movimentos
musicais que cita, sem hierarquizar um ou outro, inclusive utiliza
elementos musicais que lembram um movimento musical
específico, como exemplo o “fala na língua do rap”, em que o
caminho melódico, em notas iguais, faz referência direta, no qual
a fala é um recurso musical essencial.

Figura 4: trechos de Subúrbio

 Ele também utiliza nesta canção uma expressão coloquial
para defini-la, que é o “falou”, ao fim da canção. Isto é ao
mesmo tempo um cumprimento de despedida e uma confirmação
da ação que eles já fazem, se expressar.

Este é um retrato que revela um afastamento do

2  Segunda parte da letra de Subúrbio  de Chico Buarque.
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compositor com os movimentos sociais que nascem deste
fervilhar de simultaneidades contemporâneas, mas ainda sim é
uma página na história, mesmo estando fora do conflito social
citado, ele apresenta o distanciamento em questão. Cumpre com
o que Wisnik apresenta no seu ensaio O artista e o tempo, sobre
suas canções serem como uma agenda histórica.

Mas muitas delas compõem, e isso é que
propriamente as define além de uma “agenda”  da
nossa história contemporânea uma agenda afetiva e
pessoal que surpreende e inscreve, em cada
instância coletiva a marca de experiência vertical e
irredutível, ainda que acompanhada de uma
sensação de ser compartilhada. Assim, as canções
de Chico Buarque, ao mesmo tempo que assinalam
acontecimentos da vida brasileira nas ultimas
décadas, são elas próprias acontecimentos
marcantes que se vão formulando para nós “em
tempo real”  e em tempo simbólico. (WISNIK,
2004, pg 243)

Subúrbio, assim como Bolero Blues, são canções com
estruturas singulares, tanto melodicamente como
harmonicamente. Em Bolero Blues a harmonia sugere mais um
esgotamento de Jobim, ainda com cadências, porém com mais
ambigüidades simultâneas. Em Sabiá, a estrutura tem três partes
bem definida, onde em cada parte ocorre um desenvolvimento do
material melódico e harmônico inicial. O discurso interno das
vozes da harmonia caminha de forma leve, alcançando aos pouco
as alterações harmônicas.

A melodia de Sabiá, de contornos quase modais que
lembram de Villa Lobos, foi vestida por Chico Buarque com uma
personagem que ambiciona voltar ao seu lugar, um exilado em
busca do que a memória lhe guardou, mesmo sabendo, que sua
terra de palmeiras já não existe mais. É uma letra baseada no
poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias, primeira fase do
romantismo brasileiro, escrito em Portugal. Na análise que

-111-



Mammi faz desta canção, ele traz uma panorama da vida de
Jobim na época de composição desta música, em que ele passou
grande período nos Estados Unidos, onde fez grandes gravações
na “época de maior sucesso internacional da bossa nova”. 

Nas cartas, como nas entrevistas concedidas mais
tarde, queixa-se dos tradutores, do frio, da vida no
estrangeiro. Parece suspeitar que sua música
expresse uma forma de vida delicada demais para se
adaptar ao rigor do sistema de produção norte-
americano: “Os americanos jamais entenderiam
essa nossa ‘civilização de praia’”. (MAMMI, 2008,
pg 12) 

Essa vida delicada é o que mais transparece nas canções
de Jobim. Chico parece compreender esse exílio de Tom Jobim,
que se definiu como:

“um homem que saiu na ‘terra quente’ e foi para a
‘terra fria’  combater os bárbaros, sem maiores
conhecimentos da língua e dos custumes e da
guerra propriamente dita. Morro depois, em solo
pátrio, em consequência de ferimentos recebidos
em combate.  A estátua será roubada da praça numa
noite úmida (o Rio é muito úmido... minha avó
dizia)”. Pouco adiante acrescenta: “Aqui em L.A.
não tem a umidade indispensavel à vida dos
ninfos”. (MAMMI, 2008, pg 13) 

Sabiá foi vencedora do 3º Festival da Canção da Rede
Globo e também vaiada por uma multidão no “Maracanãzinho”.
Isto tudo após o grande festival de 67, no qual, inclusive, Roda
Viva, ficou em terceira colocada. Tom Jobim estava na época
como uma figura do passado, como pai fundador da música
brasileira, e Chico Buarque, apesar de novo e amigo dos
motivadores do movimento tropicalista, estava deslocado deste
levante interno na música brasileira. Porém, apesar deste
deslocamento de ambos, a canção é também uma página na
história, ela revela os anos que a ditadura estava instaurada no

-112-



Brasil, forçando brasileiros músicos, estudiosos, artistas e
pessoas engajadas a se exilarem em outros países.

Marcos Napolitano (NAPOLITANO 2001) aponta o ano
de 68 como o início de estabilidade na carreira de Chico
Buarque.

A carreira de Chico segiu num crescendo até 1968,
quando se estabilizou. Naquele ano houve uma
nítida guinada em termos de estilo, postura artística
e na própria relação com a indústria cultural que o
cercava (a peça Roda Viva foi o primeiro sinal desta
guinada). O afastamento relativo da mídia não
significou o esquecimento popular. Chico seguiu
como um bom “vendedor” de discos, ao longo dos
anos 70, além de ser uma espécie de “herói”  da
resistência cultural contra a ditadura militar e a
censura. (NAPOLITANO, 2001, pg 169) 

Apesar da figura de Chico ter ficado marcada com esta
imagem de herói político, esta canção apresenta uma idéia,
também contida em Bolero Blues, que o tempo do bossa nova e o
tempo daquela delicadeza estava passando, esse tempo que
escoa, essa “civilização de praia” estava se diluindo. Em Bolero
Blues a personagem do locutor é um compositor que escreve
músicas à espera daquela garota e quando ela chega, toda cheia
de si, ela não dá atenção à ele, então, ao final da canção, “quando
ela já não mais garota, der a meia-volta”, o compositor não estará
mais à sua espera. Neste trecho final, Chico Buarque consegue
definir a disjunção central da canção.

Quando ela já não mais garota
Der a meia-volta
Claro que não vou estar mais nem aí3

A canção possui uma quadratura de seis compassos para
cada período e uma melodia que inicia tensa em relação a
harmonia, provocando choques dissonantes, saltos de trítono, e a

3 Trecho final da canção Bolero Blues de Chico Buarque.
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divisão rítmica de um bolero, vinculado a uma letra que faz
alusão, de maneira interna, a uma diluição da imagem da garota
de Ipanema, que no trecho em que ela corre pela Rua Barão da
Torre cruzando com a Rua Vinicius de Moraes a canção
apresenta um percurso melódico denso. Na partitura, este trecho
melódico está dividido como uma sextina, seis notas divididas
em um tempo, porém na gravação Chico faz uma divisão ainda
mais irregular, como se a melodia flutuasse sobre o
acompanhamento feito pelas cordas. 

Figura 5: trecho de Bolero Blues

Também na gravação de Sabiá a maneira como Jobim
canta apresenta essa característica de deslocamento na voz, uma
característica dos gilbertianos4.

Na última estrofe da canção, ela, a garota, a obra, aparece
para o compositor. Momento torna-se crucial na canção, no qual
ela esnoba o criador e corre das ruas que a criaram, figurando o
autor Vinicius de Moraes. Essa tensão, esses contornos confusos
expõem a dificuldade que possui o encontro com a própria obra,
as sensações se tornam ambíguas, volúveis e temerárias.

Em Sabiá a disjunção também se relaciona com o que foi
criado, a obra, e o tempo que passou. Nela Chico usa a expressão
coloquial “vou voltar”, que é a subjetividade central da canção,
além de possuir um detalhe interessante: separando as sílabas, ou
escutando a interpretação de Cynara e Cybele, essa expressão
ouvida fica “vou-vou-tar”, dando a impressão que a personagem

4 Referência à João Gilberto, estabelecido como padrão  estético
interpretativo bossanovista. NAPOLITANO(2001)
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vai estar no lugar que revisita e reinventa na memória. Lorenzo
Mammi (2008) também utiliza essa sonoridade e essa expressão
quando faz referência a uma circularidade que é desejada pela
melodia mas que a harmonia modulante não permite, que a cada
reiteração de “Vou voltar” ele esta cada vez mais longe de onde
estava no início da canção.

A principal semelhança entre estas duas canções letradas
por Chico, que também é a linha interna de identidade em suas
canções é a relação com o tempo. No caso dessas duas: possuem
um tempo que passou, as vezes tratado com nostalgia e outras
vezes com desdém. Napolitano faz uma análise do tempo
histórico na obra buarquiana, principalmente relacionada aos
movimentos político-sociais de suas canções.

Não obstante compartilharmos da tipologia da
poética política de Chico Buarque, proposta por
Adélia Meneses (nostalgia / crítica / utopia),
sublinhamos que as três dimensões do tempo
correspondente — ontem — hoje — amanhã — não
se anulavam, mas faziam parte da estilhaçada
identidade do ser no tempo (no caso, o ser social
em questão era materializado pelo cidadão
brasileiro no contexto autoritário dos anos 70). Suas
canções não apenas denunciavam o regime militar,
mas os efeitos da violência e da repressão sobre as
consciências. Neste sentido, não se tratava de fazer
uma música de protesto, no sentido estrito da
exortação a uma ação política efetiva e prática, mas
afirmar uma experiência sóciocultural, ainda que
fugaz, de liberdade e "promessa de felicidade" que
durava na exata medida da própria experiência da
canção. Muito da melancolia presente nas letras das
suas canções provém da percepção de que —  a
canção —  não somente promessa, mas estado de
felicidade, ao ocasionar o breve reencontro entre o
ser e o tempo é, no fundo, finita e impotente contra
o mundo real. Mas o próprio compositor nos
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responde a este dilema: "é melhor sofrer em dó
menor, do que sofrer calado". (NAPOLITANO,
2003, pg 119)

Esse estado disjuntivo em relação ao tempo também se
encontra em seu romance mais recente Leite Derramado (2009),
no qual a personagem conta, inventa, sobre o seu passado no
leito de um hospital. Nas canções analisadas até aqui o tempo
tem papel fundamental no discurso poético, é nostálgico em
Roda Viva e em Sabiá, é presente em Subúrbio e em Bolero
Blues ela está nos três estados possíveis: no ontem, no hoje e no
amanhã. Esta relação do tempo em Chico Buarque é o que
confirma a idéia de suas canções serem como uma agenda
histórica brasileira, e enquanto Bolero Blues vira uma página na
história e expõe esta confusão de simultaneidades dentro da
produção musical brasileira, Subúrbio apresenta este acúmulo de
informações agindo nos meios sociais. 

Conclusão

Chico entra em diálogo quase póstumo com um ouvinte
apressado, que tem acesso a muitas informações ao mesmo
tempo, e longe de um juizo de valor, Chico ainda revela com
suas canções subjetividades muito atuais. Além das próprias
subjetividades, as de um compositor que atravessou vários
períodos diferentes do percursso da linha dos cancionistas
contemporâneos a Tom Jobim, compositor que Chico Buarque
ainda, através de melodias, harmonias e material de criação,
homenageia sempre que pode, intencionalmente ou não. 

O Carioca é um exemplo deste apreço, um disco que foi
aclamado muito mais do que foi ouvido, como confima Wisnik
em um grupo de apresentações sobre canções chamado “O fim
da canção”, em 2009. É um disco que ainda conta com canções
como Dura na queda, Outros Sonhos, Porque era ela, porque
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era eu, e outras. Esta situação é a mesma que pode acontecer
com o disco recém-lançado no dia 22 de julho deste ano,
chamado Chico, no qual aparecem novos detalhes de caráter
atual como “gravei na memória, mas perdi a senha”, na canção
Barafunda, ou quando utiliza a expressão “tipo”, na faixa Tipo
um Baião, e quando a personagem na canção Nina, conversa com
uma russa pela internet. 

Esta aproximação que o compositor parece expor neste
novo trabalho aparenta uma tentativa de utilizar materiais atuais
no discurso poético de suas canções. Expondo, possivelmente,
novos retratos sociais.
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