
UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

Câmpus de Araraquara 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 

Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

“AGORA EU FIQUEI DOCE”: 

O DISCURSO DA AUTOESTIMA NO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO 

 

Schneider Pereira Caixeta 

 

 

Projeto de pesquisa apresentado em 

cumprimento às exigências da Pós-Graduação 

Stricto Sensu – Mestrado em Linguística e 

Língua Portuguesa da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Câmpus 

de Araraquara. 

 

Linha de pesquisa: Estrutura, organização e 

funcionamento discursivos e textuais. 

 

Orientadora: Luciane de Paula\\ 

 

 

Araraquara 

2014 



Introdução 

 

A música popular brasileira tem em sua trajetória um longo histórico de 

transformações, sendo que as maiores delas ocorreram depois da Revolução Industrial. O 

surgimento das gravações tornou possível vender música, o que antes só acontecia com a 

venda de partituras para piano e outros instrumentos. Tinhorão (1999, p. 259) explica que as 

transformações ocorridas na música seguiram a tendência das transformações pelas quais 

passaram todos os demais produtos de consumo. 

Contudo, para ele, isso teria comprometido a qualidade artística da música, uma vez 

que “a parte material da produção musical tendeu a crescer (...), enquanto a parte artística 

estacionou em seus elementos iniciais: o autor da música e seus intérpretes” (TINHORÃO, 

1999, p. 260). Em termos de produtividade material, a música brasileira teria avançado 

imensamente, enquanto na parte artística – melodia, letra, arranjo etc. – tal evolução não teria 

ocorrido na mesma proporção. 

Entretanto, Coelho (1989, p. 18), numa opinião de certa forma contrária, afirma que “a 

respeito, deve-se lembrar de que frequentemente, na história, a passagem de um produto cultural 

de uma categoria inferior para outra superior é apenas questão de tempo”. Segundo ele, um 

produto cultural considerado inferior em determinada época pode muito bem vir a ser considerado 

como cultura de qualidade numa época posterior. Assim sendo, as transformações ocorridas na 

música, a princípio tidas por muitos como redução em sua qualidade, com o passar do tempo se 

tornam naturais e aceitáveis. E foi nesse contexto de transformação e modernização que a 

música sertaneja iniciou seu percurso da roça ao gosto da massa urbana. 

Assim como acontece com a maioria dos estilos musicais, é difícil precisar exatamente 

quando a música sertaneja surgiu, mas Mendes (2009) destaca que: 

 

O primeiro passo para o surgimento da música sertaneja de raiz foi dado 

pelos portugueses, que trouxeram a viola para o Brasil. Introduzido no país 

pelos jesuítas, esse instrumento passou a ser usado como forma de divertir os 

índios e facilitar a catequização. A fusão dos elementos da cultura indígena e 

portuguesa e, mais tarde da africana originou a música sertaneja de raiz 

(MENDES, 2009, p. 8). 

 

A autora segue dizendo que “aos poucos a viola foi se popularizando e a música 

caipira se tornou a expressão cultural do povo rural brasileiro” (MENDES, 2009, p. 8). 

Na verdade, a viola se popularizou tanto e manteve-se em voga por tanto tempo que 

hoje a música sertaneja já pode ser classificada em três vertentes que, muitas das vezes, 



interseccionam-se: o Sertanejo de Raiz (de Tonico e Tinoco), o Sertanejo Pop (de Chitãozinho 

e Xororó) e o recente e onipresente Sertanejo Universitário (de Michel Teló). Resumida e 

superficialmente, podemos explicar as diferenças entre essas três vertentes da seguinte forma: 

enquanto no Sertanejo de Raiz as letras abordam temas como os prazeres e as dificuldades da 

vida no campo, no Sertanejo Pop, os temas centrais são o amor não correspondido e a traição. 

Já os “universitários do sertão” cantam sobre prosperidade, baladas e poligamia, com um 

evidente enaltecimento à autoestima. Pesquisar como a autoestima aparece nas letras dessas 

canções é a proposta deste projeto, que se centra nas composições “oficiais”, de autorias 

masculinas, e em suas respostas, compostas por mulheres e divulgadas pelo “Youtube”, em 

vídeos “caseiros”, o que gera uma polêmica discursiva que valora sujeitos e faz refletir no 

processo de produção, circulação e recepção da canção. 

Como corpus delimitado, este projeto se propõe a analisar três canções, com suas 

respectivas respostas, o que totaliza sete canções em três grupos: 

 

1. Camaro Amarelo – letra oficial, de Munhoz & Mariano
1
 

Camaro Amarelo – Resposta 1 (Concordância com o discurso oficial da canção)
2
 

Nem de CG nem de Camaro Amarelo – Resposta 2 (Discordância do discurso oficial)
3
 

2. As Mina Pira – letra oficial, de Gustavo Lima
4
 

As Mina (não) Pira – Resposta ao discurso oficial de Gustavo Lima
5
  

3. Chora Me Liga – letra oficial, de João Bosco & Vinícius
6
 

Para, Se Liga – Resposta ao discurso de “Chora, Me Liga”
7
 

 

O critério para a delimitação do corpus foi o ranking de sucesso e o período de coleta, 

sempre tendo em vista a temática da autoestima. Talvez, com o desenvolvimento da pesquisa, 

outras letras de canções possam ser agregadas. A princípio, este projeto pretende analisar 

apenas as letras das canções e o movimento dialógico entre seus enunciados verbais, 

encarados como signos ideológicos que identificam e expressam os sujeitos a ponto de 

gerarem respostas e instituírem, no nível cancioneiro, uma batalha discursiva entre gêneros 

(masculino e feminino) no que concerne à temática valorização de si. 

                                                 
1
 Link do vídeo oficial da canção de Munhoz e Mariano: http://www.youtube.com/watch?v=M79e5ji-53w&hd=1 

2
 Link do vídeo da resposta 1 de “Camaro Amarelo”: http://www.youtube.com/watch?v=6VvbrQhMgnc 

3
 Link do vídeo da resposta 2 de “Camaro Amarelo”: http://www.youtube.com/watch?v=eAzCo-noJPw&hd=1  

4
 Link do vídeo oficial da canção oficial de Gustavo Lima: http://www.youtube.com/watch?v=XztfWjZHN_k 

5
 Link do vídeo da resposta à canção de Gustavo Lima: http://www.youtube.com/watch?v=8Gs9wsiDjGo&hd=1 

6
 Link do vídeo oficial de João Bosco & Vinícius: http://www.youtube.com/watch?v=-UFEXw-6jCg 

7
 Link do vídeo da resposta à canção de “Chora Me Liga”: http://www.youtube.com/watch?v=WNudnXeglBE 



 

Justificativa 

 

O mesmo fenômeno interativo no que concerne ao movimento de produção, circulação 

e recepção da produção enunciativa ocorre com outros gêneros e em diversas esferas de 

atividades. Todavia, ao que se refere ao sucesso midiático no que diz respeito às canções, 

atualmente, o estilo musical mais bem-sucedido no Brasil é o Sertanejo Universitário, o que 

pode ser comprovado por meio de listas de músicas mais tocadas em rádios, de discos mais 

vendidos e de sites de consulta de letras de músicas
8
 e essa é a justificativa para a escolha do 

estilo musical como qual se pretende trabalhar, a fim de compreender tal fenômeno cultural 

massivo. 

No fim de 2011, a revista norte-americana Forbes publicou uma reportagem em que 

comparava o sucesso do sertanejo Michel Teló no exterior ao alcançado por Carmen Miranda. 

Por mais absurda que essa comparação possa parecer, Teló conseguiu, de fato, emplacar Ai Se 

Eu Te Pego em inúmeros países da Europa, feito conseguido por pouquíssimos músicos, 

compositores e intérpretes brasileiros. 

Mas a justificativa para a pretendida pesquisa não se dá apenas por números. 

É possível notar uma diferença significante na música sertaneja atual quando 

comparada com o Sertanejo de Raiz e mesmo com o Sertanejo Pop dos anos 90, 

principalmente ao que diz respeito à temática abordada nas letras das canções. O Sertanejo 

Universitário versa, basicamente, sobre poder aquisitivo, festas e status social relacionado ao 

amoroso, bem como, em geral, os enunciadores das letras gabam-se da volta por cima depois 

do fim de um relacionamento, temas que se relacionam diretamente com a autoestima. E, em 

especial, à valorização da autoestima masculina. Por isso, a preocupação de se trabalhar 

também com as respostas às letras dessas canções, que, ora ratificam a alta autoestima 

masculina e a baixa autoestima feminina, ora polemizam com a valorização masculina, que se 

afirma pela desvalorização feminina e, da mesma maneira, apresentam posicionamentos 

invertidos (valorização do feminino em detrimento do masculino). Instaura-se, ao se 

considerar o movimento entre as canções oficiais, em geral compostas e interpretadas por 

homens, e as respostas das letras a essas canções, compostas e cantadas por mulheres, uma 

arena onde a “guerra dos sexos” impera. 

                                                 
8
 Para se ter uma ideia, das dez canções mais tocadas no Brasil no ano de 2012, de acordo com o site 

hot100brasil.com, seis eram do estilo Sertanejo Universitário, sendo que as outras quatro eram músicas 

internacionais. Além disso, o segundo disco mais vendido no mesmo ano, de acordo com a Associação Brasileira 

de Produtores de Discos, foi Meus Encantos, de Paula Fernandes, também cantora do mesmo estilo musical. 



Parte-se da premissa de que há uma diferença na autoestima masculina e feminina, 

pois, ainda que, em diversas letras responsivas, haja a tentativa de se autovalorizar, o 

movimento de troca de lugar de poder entre homens e mulheres apenas reitere um valor 

machista de controle da situação. Além disso, há outras várias canções em que a mulher aceita 

a maneira como é posta e se autoafirma à disposição do homem, como reles objeto de desejo 

interesseiro em suas posses ou em satisfação sexual passageira, por diversão fácil.  

A hipótese da pesquisa aqui proposta é a de que há um movimento de embate entre 

homens e mulheres como sujeitos enunciativos das letras das canções do sertanejo 

universitário e esse movimento, em alguns momentos, polemiza, por meio da inversão de  

papéis e de poder, os sujeitos; e, em outros, reitera a alta autoestima masculina e a baixa 

autoestima feminina, o que corrobora com a cristalização de estereótipos de gêneros já 

existentes. O fenômeno de sucesso massivo desse tipo de discurso, em pleno século XXI é 

que nos faz pensar na complexidade de tais letras e suas funções sociais na cultura popular. 

Como exemplos da autoestima elevada dos homens e da desvalorização feminina, uma 

vez que a mulher é colocada como interesseira, objeto sexual e fácil, temos versos como 

“Agora eu fiquei doce igual caramelo / tô tirando onda de Camaro amarelo” (Munhoz e 

Mariano) e “Chora, me liga / implora meu beijo de novo” (João Bosco e Vinícius). 

Tendo consciência de que nas letras de canções encontramos “concepções de enorme 

importância para os ouvintes como meio de transmissão de novos ou tradicionais valores em 

curso” (MEDINA, 1973, p. 22 apud ROCHA; FERNANDES, 2009, p. 1224), é possível 

afirmar que, ao analisar as canções, podemos entrar em contato com os valores sociais 

vigentes, pois “a diferenciação progressiva da música traz a possibilidade de identificar as 

identidades e posições sociais” (SANTOS, 2012, p. 43). Tal afirmação significa que a canção 

expressa valores, quer sejam culturais, sociais ou ideológicos.  

E mais: em se tratando de cultura de massa
9
, como é o caso do Sertanejo Universitário, 

essa exposição da realidade se dá de forma muito mais ampla, como considera Coelho (1989): 

 

Para os adversários da indústria cultural – aqueles que Umberto Eco chamou 

de apocalípticos: os que vêem na indústria cultural um estado avançado de 

                                                 
9
 Entendemos por cultura de massa (masscult), a manifestação cultural, conforme sugere Dwight MacDonald 

[apud Coelho (1989)], que está em um nível inferior a uma “cultura superior” e a uma “cultura média” (midcult) 

e, por isso mesmo, muitas vezes chamada de “inferior”. Devido a uma existente e persistente dificuldade em se 

definir precisamente o que vem a ser a cultura de massa, ateremo-nos, neste projeto, às considerações de Coelho 

quando postula que ela é uma manifestação cultural que não é produzida pelos sujeitos que a consomem e onde 

“o traço da recusa, da negação, da contestação às normas e valores estabelecidos” inexiste. Esta é uma 

concepção nodal da pesquisa aqui proposta e sobre a qual pretendemos nos debruçar ao longo do 

desenvolvimento do estudo do sertanejo universitário, a fim de compreender esse fenômeno complexo. 



"barbárie cultural" capaz de produzir ou acelerar a degradação do homem – 

essa função seria a alienação. Inversamente, para os adeptos dessa indústria, 

ou os que a toleram – os integrados – essa função central seria a mesma de 

toda produção cultural: a revelação, para o homem, das significações suas e 

do mundo que o cerca (com a diferença de que essa revelação se faria agora 

mais depressa e para maior número de pessoas, dada a tecnologia utilizada) 

(1989, p. 32). 

 

Essa função de “revelação das significações suas e do mundo que o cerca” que se 

busca compreender com a pesquisa aqui proposta. Assim sendo, entender o discurso do 

Sertanejo Universitário possibilitará entender não apenas esse novo sujeito “sertanejo”, um 

sujeito que não mais tem uma relação tão íntima com o campo, uma vez que se encontra 

inserido num ambiente globalizado, ainda que perpetue a raiz machista de que o homem 

domina a relação amorosa e, por isso, possui elevada autoestima, subjugando o feminino, 

colocado à sua disposição ou desprezado, uma vez que enunciado como interesseiro ou 

esnobe. A mulher “sertaneja” contemporânea, por sua vez, ora aceita a maneira como é 

descrita e reitera o discurso de alta autoestima masculina em detrimento de sua 

desvalorização, ora polemiza com ele, dada a sua nova condição de independência, invertendo 

o jogo, colocando-se no lugar do poder, tão machista quanto ele ao reproduzir as mesmas 

características que o homem ou ainda o despreza por negar o seu discurso retrógrado. 

A conclusão alcançada por Sena e Gomes (2013), em sua recente análise estilística 

sobre o sertanejo universitário, diz que: 

 

Recebidas com preconceito por parte de alguns interlocutores e com 

entusiasmo por outros, não se pode julgar as composições musicais com a 

dita falta de “estilo”. Os valores ideológicos intrínsecos nessas composições 

refletem o espírito de seu grupo de consumidores. Talvez seja um fenômeno 

passageiro como diversos outros tantos estilos bem como a própria fase do 

sertanejo romântico, mas vale-se estudar as minúcias que compõem essas 

músicas e as ideologias de seus grupos consumidores. (SENA; GOMES, 

2013, p. 223). 

 

Ao pensar que a função da pesquisa e da academia é voltar-se à compreensão dos 

fenômenos socioculturais produzidos no mundo, este projeto se propõe a pesquisar como as 

relações de gênero são enunciadas em letras de canções massivas que se voltam à temática da 

autoestima na tentativa de compreender esse processo cultural e identitário, por acreditar que 

possa colaborar com os estudos discursivos, cancioneiros e culturais ao se debruçar sobre um 

fenômeno que já há alguns anos tem dominado o mercado fonográfico massivo, bem como 

tem sido por ele estimulado. Entender que valores estão postos em jogo é o objetivo maior da 

pesquisa aqui proposta e a justificativa acerca da importância deste estudo se volta à sua 



expressividade identitária e cultural, bem como vale ressaltar a escassez de pesquisas que 

contemplem o Sertanejo Universitário como objeto de estudo discursivo, o que nos leva a crer 

que esta pesquisa possa contribuir também com a área. 

Acreditamos que a quase inexistência de pesquisas sobre o discurso do Sertanejo 

Universitário se dê por dois motivos: o pouco tempo de existência do fenômeno, o que ainda 

não possibilitou trabalhos a respeito; e o preconceito ainda existente no meio acadêmico 

quanto à música sertaneja, que faz com que muitos pesquisadores não se interessem pelo 

tema. 

E esses mesmos motivos servem como estímulo e justificativa para o desenvolvimento 

desta pesquisa, que visa percorrer um caminho novo, por onde outros ainda não tenham 

passado, seja por falta de oportunidade ou de vontade. 

 

Objetivos 

 

Podemos dividir os objetivos da presente pesquisa proposta em: 

 

Geral 

 

. Analisar o discurso das letras de canções do Sertanejo Universitário no que tange à temática 

da autoestima masculina e feminina como constituição e expressão de identidades sertanejas 

contemporâneas. 

 

Específicos 

 

. Verificar a presença recorrente da temática da autoestima nas letras do estilo musical 

Sertanejo Universitário, bem como ela aparece enunciada; 

. Analisar a imagem apresentada sobre o sujeito sertanejo contemporâneo (masculino e 

feminino) nas letras do Sertanejo Universitário; 

. Estabelecer uma relação entre a transformação pela qual passou a música sertaneja com a 

própria mudança identitária do homem do campo e com as mudanças ocorridas no contexto 

social em que este se encontra inserido no século XXI, no Brasil; 

. Discutir as imagens veiculadas por tais letras no que concerne à autoestima masculina e à 

feminina, comparando as imagens desses gêneros ao considerar o enunciado como 

concretização cultural sígnica (ideológica). 



 

Fundamentação teórica 

 

Para a fundamentação desta pesquisa, é importante que se tenha uma concepção, 

mesmo que, a princípio, ainda básica, do que vem a ser a autoestima. Esse sentimento que 

envolve gostar, confiar e ter apreço por si mesmo é, para Guilhardi (2002, p. 7), um 

sentimento com o qual não nascemos, mas que é desenvolvido durante a vida e é o produto de 

contingências de reforçamento positivo ou negativo de origem social, que podem ser 

oferecidas pelos pais e pela própria sociedade. 

A elevada autoestima do sertanejo moderno pode estar relacionada a fatores 

socioeconômicos, como maior aceitação do homem do campo na sociedade, que se dá, por 

sua vez, por causa de maior poder aquisitivo. Alguns pontos apresentados por Guilhardi 

(2002) vêm dar suporte a essa hipótese. Segundo ele, a “auto-estima só se desenvolve a partir 

da inserção da pessoa num contexto social e esse desenvolvimento é proporcional à 

capacidade do meio social (...) de prover reforçadores positivos para seus membros” 

(GUILHARDI, 2002, p. 13). Sendo assim, na medida em que o sujeito vai recebendo 

reforçadores positivos do meio, sua autoestima vai se elevando, sendo real também o processo 

inverso. Por isso, os sujeitos masculinos sempre se valorizarem positivamente e os femininos 

oscilarem entre a aceitação de uma condição de subserviência e a negação da mesma, dada a 

modificação da mulher e de seu papel social na contemporaneidade. 

Uma vez que os jovens sertanejos têm, hoje, a experiência de um mundo intensamente 

globalizado e encontram amplas condições de pertencerem a esse mundo de forma plena, a 

forma como eles percebem a si mesmos nesse contexto lhes proporciona um maior sentimento 

de pertencimento e aceitação. O reflexo dessa nova situação dos sertanejos é notável nas letras 

de suas canções: 

 

As letras continuaram abordando os mesmos temas como amor e sexo mas 

foram adaptadas para como esse novo jovem via esses assuntos. O 

pesquisador da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Alonso em 

entrevista concedida ao jornal Gazeta do Povo, afirma que os temas das 

canções continuam a ser sobre sexo e amor, mas, ao contrário das décadas de 

80 e 90, o sertanejo universitário é otimista. Os protagonistas são 

verdadeiros galãs rurais vitoriosos em meio urbano. A poética muda, as 

letras assumem o tom “vamos ser felizes” (SENA; GOMES, 2013, p. 217). 

 

Esses ditos “protagonistas” são, em sua grande maioria, jovens e grande parte deles 

rompe um importante ciclo costumeiro da vida rural. Se, antes, o núcleo familiar rural era 



composto pelos pais e seus filhos, que assumiriam os afazeres da fazenda no futuro, hoje, 

esses filhos deixam a lida da roça e rumam à cidade onde dão prosseguimento aos seus 

estudos até ingressarem no Ensino Superior. 

A classe universitária sempre esteve ligada à criação artística do Brasil e foi 

responsável pela criação de diversos estilos musicais e produções culturais, tais como a Bossa 

Nova, na década de 1950, uma vez que “estavam tais jovens de nível universitário nessa 

preocupação de encontrar uma ‘saída’ para o samba – que acusavam de ‘quadrado’, e de, 

parado em sua evolução, ‘só saber falar de morro e barracão’” (TINHORÃO, 1999, p. 328). 

Na década de 1990 surgiu o Forró Universitário, dando uma nova roupagem ao Forró Pé-de-

Serra e ganhando grande espaço na mídia. Aqui, a adesão do público jovem (não 

necessariamente universitário) contribuiu para que esse estilo musical recebesse o rótulo de 

universitário. Acredita-se que o nome Sertanejo Universitário também venha do sucesso 

obtido junto aos jovens, como aconteceu com o novo forró e não exatamente por ter sido 

produto do fazer artístico da classe universitária, como no caso da Bossa Nova. 

Claro que essa evolução no meio musical se explica e se justifica pela modificação dos 

próprios sujeitos. “Já nos anos 40, antes de Boldrin, de Inezita ou de Pelão, o escritor e 

divulgador do universo rural Cornélio Pires reclamava que o caipira não era mais o mesmo” 

(NEPOMUCENO, 1999, p. 27). Aparentemente, esse sujeito caipira, muito antes do 

surgimento do Sertanejo Universitário, já vinha passando por transformações que, por 

consequência, eram refletidas na sua canção. Canção essa que, na época de Leandro e 

Leonardo, já era bem diferente das toadas de João Pacífico, com uma forma híbrida que 

juntava distantes referências aos arrasta-pés de Tonico e Tinoco e às baladas de Roberto 

Carlos (NEPOMUCENO, 1999, p. 22). 

E ao falar em hibridismo, tocamos no conceito de identidade, pois essa canção híbrida 

(que mistura, em sua música, o forró marcado pela sanfona, o tecno da bateria com efeitos de 

sampler, o sertanejo elétrico que troca a viola pela guitarra e moderniza no desenvolvimento 

das letras, centradas na autoestima e nas relações jovens, voltadas às baladas) é apenas um 

reflexo do sujeito pós-moderno, que também é um sujeito híbrido. Coracini (2009), pautada 

nos estudos de Bauman, ainda que não se volte ao sertanejo, mas sim ao sujeito híbrido 

contemporâneo (como o é o sertanejo do século XXI), afirma que: 

 

Esse sujeito híbrido da contemporaneidade se encontra no espaço 

desconfortável do entre, ressente o peso dos valores sólidos, que apontam 

numa direção, e, ao mesmo tempo, se vê atraído pela facilidade do “tudo 

pode” do “tudo se compra”, da liquidez dos valores (...) (2009, p. 36). 



 

Além de Bauman, outro estudioso da identidade é Hall (2006, p. 7), que defende que 

as velhas identidades culturais estão em declínio, o que gera uma crise de identidade para o 

indivíduo. Isso ocorre porque os quadros de referência nos quais as identidades costumavam 

se basear já não são hoje tão estáveis quanto antes. Por esses quadros de referência, pode-se 

entender classe, gênero, etnia e nacionalidade – sólidas localizações para os indivíduos 

sociais. Portanto, se antes o indivíduo tinha um referencial fixo para construir e entender sua 

identidade, as mudanças globais vieram para desconstruir essa possibilidade de se ter uma 

identidade baseada somente em elementos que eram antes definidos e estáveis, como espaço, 

tempo etc. 

Bakhtin (2012, p. 72), ao situar a língua como um fato social e não individual, 

diferentemente de correntes linguísticas precedentes, leva-nos a pensar num sujeito entendido 

como extremamente dependente do social e cuja existência se dá na relação com os outros, 

um sujeito responsivo e responsável por seus atos enunciativos. Durante (2012, p. 114) define 

o sujeito bakhtiniano como o “sujeito da interação, do diálogo, do discurso, levando-se em 

consideração este lugar intermediário de produção linguística existente entre eu e outro”. 

Além disso, Miotello (2012, p. 171) afirma que “para Bakhtin, o sujeito não se constitui 

apenas pela ação discursiva, mas todas as atividades humanas, mesmo as mediadas pelo discurso, 

oferecem espaços de encontros de constituição da subjetividade, pela constituição de sentidos”. 

Bakhtin ainda reforça a importância da linguagem ao sugerir que “todos os diversos 

campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” (2011, p. 261). Para ele, “a 

língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente 

através de enunciados concretos que a vida entra na língua” (2011, p. 265). 

Para o filósofo russo, o enunciado, qualquer que seja, desde o diálogo cotidiano até 

uma obra artística, encontra-se cerceado por “um princípio absoluto e um fim absoluto: antes 

de seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, os enunciados responsivos de 

outros (...)” (BAKHTIN, 2011, p. 275). Isto é, o enunciado está em relação constante com o já 

dito e com o que virá a ser dito, bem como obedece a uma alternância entre os sujeitos do 

discurso, em que as enunciações dos interlocutores se alternam, sendo essas enunciações 

chamadas de réplicas. 

Interessa-nos para esta pesquisa o conceito de réplica, uma vez que ela será parte do 

nosso corpus, já que analisaremos canções que suscitarão respostas também em forma de letra 

de canção. 



Bakhtin entende que uma obra está sempre à mercê da resposta do outro e uma 

compreensão responsiva desse outro pode vir em forma de “influência educativa sobre os 

leitores, sobre suas convicções, respostas críticas, influência sobre seguidores e 

continuadores” (Bakhtin, 2011, p. 279). As canções a serem analisadas levantam respostas, ao 

mesmo tempo em que são elas próprias respostas a outros discursos, pois como o autor 

demonstra, os nossos enunciados estão sempre recheados de palavras dos outros. 

 

Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos 

enunciados precedentes de um determinado campo (aqui concebemos a 

palavra “resposta” no sentido mais amplo): ela os rejeita, confirma, 

completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo 

os leva em conta (Bakhtin, 2011, p. 297). 

 

Sendo assim, as letras-respostas aqui analisadas, como já adiantamos, rejeitam ou 

confirmam aquelas a que respondem, assim como também as canções a que respondem já 

levam em conta outros enunciados previamente ditos antes delas e também os subsequentes. 

Ao afirmar que “tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia” 

(BAKHTIN, 2012, p. 31), Bakhtin define a palavra como fenômeno ideológico por 

excelência, sendo ela o modo mais puro e sensível de relação social. Ainda, para ele, “a 

palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais” 

(BAKHTIN, 2012, p. 42). Afinal, o que quer que venha a acontecer no social será refletido na 

palavra e ela mesma também penetra nas relações sociais. 

Compreendamos, então, a definição de ideologia proposta pelo Círculo de Bakhtin 

como norteadora da investigação aqui proposta: 

 

Nos textos do Círculo, a palavra ideologia é usada, em geral, para designar o 

universo dos produtos do “espírito” humano, aquilo que algumas vezes é 

chamado por outros autores de cultura imaterial ou produção espiritual 

(talvez como herança de um pensamento idealista); e, igualmente, de formas 

da consciência social (num vocabulário de sabor mais materialista) 

(FARACO, 2009, p. 46. Destaques do autor). 

 

Sendo assim, ideologia envolve uma posição do sujeito. 

Uma outra consideração feita por Bakhtin fundamental para fundamentar o 

desenvolvimento da pesquisa aqui proposta é a do discurso citado. Para ele, “o discurso citado 

é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso 

sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” (BAKHTIN, 2012, p. 150. Destaques 

do autor). Acreditamos que nosso corpus esteja repleto de discurso citado e que esse discurso 



“de outrem” nos levará a uma rede de discursos que se entrelaçam de forma a se confirmarem 

ou negarem. 

Levando em consideração os conceitos citados e outros, com os quais trabalharemos, 

pedidos pelo próprio corpus da pesquisa, a Análise Dialógica do Discurso contribuirá como 

embasamento teórico que possibilitará que os objetivos desta pesquisa sejam alcançados 

plenamente, pois, por meio dela, teremos condições de adentrar o universo do discurso e 

entendermos o enunciado, o signo ideológico, a cultura e o(s) sujeito(s) expressos nas letras 

das canções que constituem o nosso corpus de pesquisa. 

 

Metodologia 

 

Será realizada uma pesquisa qualitativa, de atividades descritivas, analíticas e 

interpretativas, passando pela etapa de pesquisa bibliográfica de livros e artigos sobre o tema, 

seguida da contextualização do corpus, que será constituído de sete canções do Sertanejo 

Universitário: três interpretadas por cantores homens e quatro interpretadas por mulheres, 

sendo elas respostas às primeiras, conforme já mencionado na introdução deste projeto.   

Devido ao fato de as respostas às letras das canções “oficiais”, como são comumente 

chamadas, não serem normalmente gravadas em mídia física, tais como CDs e DVDs, nem 

comercializadas, foi utilizado como critério de escolha de sua popularidade no site de vídeos 

youtube.com, uma vez que esse site nos traz um importante dado: o número de visualizações 

que cada vídeo já obteve. Posteriormente, as canções serão descritas, analisadas e 

interpretadas, levando em consideração principalmente suas letras, mas também suas 

melodias, arranjos e as performances de seus intérpretes, quando pedido pelo corpus. 

 

Cronograma 

 

Atividades Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 

Cumprimento de créditos X X X  

Fundamentação teórica X X X  

Contextualização do corpus X X   

Análise do corpus de pesquisa X X X X 

Redação da dissertação  X X X 

Qualificação   X  



Defesa da dissertação    X 
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