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A literatura da música popular não tem nada a ver com a 

literatura dos livros. É outra linguagem. Então, acho que 

havia no começo um certo risco de escrever letras de 

músicas com veleidades literárias. A gente tem que se 

libertar daquilo, procurar o tom certo da linguagem, da 

letra da música popular, que é um tipo de literatura, mas 

diferente de um romance. (Chico Buarque de Hollanda) 
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Resumo 

 

 

 

Seguindo a pesquisa principal de Paula (2010), este trabalho se dedica à reflexão sobre 

o conceito de intergenericidade como construção poética autoral, a fim de fortalecer, por 

meio do tratamento da poética de Chico Buarque, analisada de maneira específica por 

meio de sua obra Gota d’água (peça teatral escrita em versos, onde se encontram as 

canções “Flor da idade”, “Bem querer”, “Basta um dia” e, a principal e título homônimo 

ao da obra, “Gota d’água”; bem como seu intrínseco diálogo com a Medéia, de 

Eurípedes), vista como exemplo de uma maneira típica de construção autoral (a 

intergenericidade, a interdiscursividade e a intertextualidade como parte da 

arquitetônica poética de Chico Buarque), a (re) constituição das amarras entre as noções 

de diálogo, gênero, poética e autoria. Trata-se de analisar a operacionalidade e 

produtividade das concepções analisadas (pedidas pelo corpus pesquisado) como um 

conjunto de noções que compõe procedimentos de análise. 

 

Sempre em consonância com as ideias do Círculo de Bakhtin, a fundamentação desta 

análise considera os diálogos entre gêneros como parte integrante de sua arquitetônica. 

Por isso, a proposta aqui é pesquisar alguns diálogos entre gêneros discursivos distintos 

como princípio da concepção de intergenericidade, ao considerar a interdiscursividade e 

a intertextualidade como elementos composicionais da arquitetônica dos gêneros 

discursivos. Para compreender alguns princípios da intergenericidade, partiremos dos 

aspectos lingüísticos dos gêneros, a fim de compreender sua translinguística. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: diálogo; intergenericidade; Círculo de Bakhtin; Gota d’água; Chico 

Buarque de Hollanda. 
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Abstract 

 

 

 

According to Paula’s main research (2010), this article is dedicated to the reflection on 

the concept of intergenericity as an authorial poetic construction, in order to strengthen, 

through the discussion of a determined corpus, Chico Buarque’s poetics, analyzed in a 

specific manner through his piece, Gota d’água (theatrical play written in verse, in 

which the songs “Flor da idade”, “Bem querer”, “Basta um dia” and the main one, 

homonym to the work, “Gota d’água”, can be found; as well as its intrinsic dialogue 

with Euripides’ Medea), seen as an example of a typical form of authorial construction 

(intergenericity, interdiscursivity and intertextuality as part of Chico Buarque’s 

architectonic poetics), the (re)constitution of the ties between the concepts of dialogue, 

genre, poetics and authorship. It comes to the analysis of the operationality and 

productivity of the analyzed conceptions, (demanded by the researched corpus) as a 

collection of notions that composes analysis procedures. 

 

Always in harmony with the ideas of the Bakhtin Circle, the foundation of this analysis 

considers the dialogues between genres as a constituent part of its architectonic. 

Therefore, the proposal here is to explore some dialogues between distinct discursive 

genres as the principle of the conception of intergenericity, considering interdiscursivity 

and intertextuality as components of the architectonic of the discursive genres. In order 

to comprehend some principles of intergenericity, we will start from the linguistic 

aspects of the genres, to comprehend its translinguistics. 

 

 

 

 

 

Keywords: dialogue; intergenericity; Bakhtin Circle; Gota d’água; Chico Buarque de 

Hollanda. 
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1.     Introdução 

 

 

 

 O projeto Diálogos entre gêneros discursivos: princípios de análises 

intergenéricas, PIBIC/CNPq, de Scoparo (2011), é parte integrante d’A 

intergenericidade da canção, projeto de pesquisa de Paula (2010), e se constitui como 

uma pesquisa de natureza qualitativa com caráter interpretativista analítico-descritivo. O 

seu caráter multidisciplinar contempla teorias e análises díspares ao se voltar para a 

organização dos elementos linguísticos e translinguísticos dos gêneros discursivos 

postos em diálogos, em consonância com as concepções dos estudos do Círculo 

Bakhtin, Medvedev e Volochinov. 

 Nesta pesquisa, propomo-nos a analisar a peça Gota d’água, de Chico Buarque e 

Paulo Pontes, como exemplo de um texto de gênero teatral onde a intergenericidade, a 

interdiscursividade e a intertextualidade são partes constituintes da arquitetônica 

poética. Consideraremos também a constituição dialógica dos enunciados em questão, 

tendo em mente que a Gota d’água e suas canções trazem um intrínseco diálogo com o 

clássico Medeia, de Eurípedes, e com a realidade daquele momento histórico.  

 De acordo com o Plano de Atividades do Aluno do projeto Diálogos entre 

gêneros discursivos: princípios de análises intergenéricas, proposto por nós, o primeiro 

momento de desenvolvimento da pesquisa se voltaria, como aconteceu, para a 

fundamentação teórica, pesquisa contextual e início da análise do corpus – a peça Gota 

d’água e suas canções. Inicialmente, nos detivemos às principais canções – “Gota 

d’água”, “Bem querer”, “Basta um dia” e “Flor da idade” – as únicas que se encontram 

presentes no disco homônimo à peça. 

A fundamentação teórica foi efetuada a partir das leituras de obras e de 

estudiosos do Círculo Bakhtin, Medvedev e Volochinov, com foco especial nos 

conceitos de discurso, diálogo, gênero, bem como interdiscursividade, intertextualidade 

e intergenericidade. O aprofundamento das teorias aconteceu por meio de reuniões 

semanais, tanto orientadora-orientanda, quanto do GED (Grupo de Estudos 

Discursivos), coordenado pela Profa. Dra. Luciane de Paula. O contato com outros 

graduandos e pesquisadores foi enriquecedor e gratificante para a compreensão dos 
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temas estudados, dadas as discussões teóricas estabelecidas no grupo e os eventos por 

ele organizados ((1) o I SIED – Simpósio Internacional de Estudos Discursivos, que 

contou com as conferências da Profa. Dra. Bénédicte Vauthier, da Universidade de 

Berna – Suiça; da Profa Dra. Renata Marchezan, da UNESP – Campus de Araraquara; e 

da Profa. Dra. Norma Discini, da USP; respectivamente, denominadas “Forme et genre 

dans les écrits du Cercle Bakhtine, Medvedev, Volochinov”, “Na linguagem e fora dela: 

reflexões sobre o autor” e “Estilo, sujeito e autoria: investigações sob a égide de 

Bakhtin”; e (2) o I CED – Ciclo de Estudos Discursivos, que contou com a conferência 

“The ‘Bakhtin’ Circle: a historical and critical discussion”, de Craig Steven Brandist, 

docente da University of Sheffield, Inglaterra, e diretor do Bakhtin Centre). 

 Como não há por que estudar a teoria de maneia estanque, por si só, começamos 

a pensar no corpus escolhido e a analisá-lo ao longo do semestre. A discussão teórica 

sobre, em especial, intertextextualidade, interdiscursividade e intergenericidade, 

proporcionou a visualização de uma maneira típica de construção autoral. A obra de 

Chico Buarque, da maneira que é construída e no momento histórico em que está 

inserida, nos permite um estudo bastante fértil ao consideramos não apenas seu aspecto 

formal, mas também os diálogos que faz com o clássico de Eurípedes e com o Brasil das 

décadas de 60 e 70, período conturbado pela ditadura militar. 

Dividimos o relatório em sessões específicas que demonstram exatamente o  

caminho percorrido por nós na pesquisa: a primeira sessão apresentou uma breve 

introdução à proposta e realização deste projeto; a  segunda sessão traz algumas 

concepções teóricas estudadas ao longo do primeiro semestre da pesquisa; na terceira 

sessão, contextualizamos autor e obra; na quarta sessão, as análises das canções que 

constituem o corpus; e, na quinta e última sessão, apresentaremos as reflexões 

intergenéricas, interdiscusivas e intertextuais que tivemos a partir deste corpus, bem 

como considerações – as quais não caracterizaremos como sendo “últimas”, pois nunca 

o serão – a acerca do percurso da pesquisa. 
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2.     Fundamentação teórica 

 

 

 

Nesta sessão, discutiremos os conceitos do Círculo de Bakhtin, Medvedev e 

Volochinov estudados para a base teórica de nossa pesquisa. Inicialmente, 

discorreremos sobre o estudo da linguagem na linguística moderna. Em seguida, no 

item 2.2, a concepção de discurso, compreensão inevitável para todo tipo de 

consideração sobre linguagem. No item 2.3 será discutida a realidade da enunciação, o 

diálogo, que se faz presente em toda interação. Em seguida, o item 2.4 reflete sobre o 

conceito de gêneros discursivos, surgidos nas esferas de atividade e compostos por 

forma, composição e estilo. E, por fim, os estudos do Círculo sobre intergenericidade, 

interdiscursividade, intertextualidade encontram-se no item 2.5, que finaliza a discussão 

dos conceitos teóricos utilizados até o presente momento por nós. 

 

 

2.1     Linguagem 

 

 Para compreendermos a contribuição dos estudos do Círculo de Bakhtin, 

Volochinov e Medvedev para a linguística moderna devemos estar atentos à concepção 

de linguagem tal qual entende o grupo. Partindo da lacuna na dicotomia saussureana 

língua e fala, onde a primeira era considerada matéria-prima da linguística, objeto 

abstrato de um sistema sincrônico e homogêneo, e da segunda desconsiderva-se seus 

valores históricos sociais, Bakhtin reconhece, assim como Saussure, que a língua é um 

fato social fundado nas necessidades de comunicação, mas, ao contrário do genebrino, 

reconhece o valor da fala ao compreendê-la como fruto da manifestação individual, 

mas, ao mesmo tempo, ideológica e, portanto, social, de cada falante. 

 

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. (Bakhtin. 2003, p. 265) 
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Essa visão da linguagem como interação social, em que o Outro 

desempenha papel fundamental na constituição do significado, 

integra todo ato de enunciação individual num contexto mais 

amplo, revelando as relações intrínsecas entre o linguístico e o 

social. O percurso que o indivíduo faz da elaboração mental do 

conteúdo, a ser expresso à objetivação externa – a enunciação – 

desse conteúdo, é orientado socialmente, buscando adaptar-se 

ao contexto imediato do ato da fala e, sobretudo, a 

interlocutores concretos. (Brandão. 2004, p. 8) 

 

A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal 

concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da 

língua, nem no psiquismo individual dos falantes. 

(Bakhtin/Volochinov, 1992, p. 124) 

 

 Ao articularmos o linguístico e o social, vinculamos a linguagem à ideologia – 

outra ideia essencial dos estudos bakhtinianos. Para Bakhtin, a palavra é o signo 

ideológico por excelência: é plurivalente e, assim, é capaz de retratar diferentes 

significações e vozes de tantos eus e outros – “arena onde se digladiam as vozes 

sociais” (Bakhtin/Volochinov, 1992). 

 

Caracterizada dessa forma, a língua não é neutra e sim 

complexa, pois tem o poder de instalar uma dialética interna, 

em que se atraem e, ao mesmo tempo, se rejeitam elementos 

julgados inconciliáveis. (Barros in Fiorin. 1999, p. 8) 

 

A linguagem não pode ser encarada como uma entidade abstrata, tal qual era 

compreendida por Saussure, mas como o lugar em que a vida e a ideologia se 

manifestam concretamente. 

 

 

2.2     Discurso 

  

 Como pudemos ver, compreender a linguagem não é mais encarar apenas os 

aspectos da língua enquanto sistema ideologicamente neutro. É compreendê-la enquanto 

discurso, ponto de articulação dos processos ideológicos e dos fenômenos linguísticos. 

 

A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de 

signos que serve apenas como instrumento de comunicação ou 
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suporte de pensamento; a linguagem enquanto discurso é 

interação, e um modo de produção social; ela não é neutra, 

inocente e nem natural, por isso o lugar privilegiado de 

manifestação da ideologia. (...) a linguagem é lugar de conflito, 

de confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da 

sociedade, uma vez que os processos que a constituem são 

histórico sociais, [assim como não pode ser] desvinculada de 

suas condições de produção. (Brandão. 2004, p. 11) 

 

 Sendo assim, uma análise não pode se centrar apenas externa ou apenas 

internamente, uma vez que, segundo Brait (2006, p. 13), “excluir um dos pólos é 

destruir o ponto de vista dialógico, proposto e explicitado pela teoria e pela análise, e 

dado como constitutivo da linguagem. É a bivocalidade de ‘diálogo’, situado no objeto e 

na maneira de enfrentá-lo, que caracteriza a novidade da Metalingüística”. Dessa forma, 

a abordagem bakhtiniana de linguagem considera as particularidades discursivas que 

apontam para contextos mais amplos, para um extralinguístico incluído no linguístico.  

 Bakhtin nos diz que: 

 

a abordagem puramente linguística (ou seja, o objeto 

linguístico) encara a relação do signo com o signo e com os 

signos dentro dos limites do sistema de uma língua ou de um 

texto (relação com o interior de um sistema ou relações lineares 

entre os signos). (Bakhtin apud Fiorin. 2006, p. 180). 

 

Brait conclui que o trabalho metodológico, analítico e interpretativo utilizado na 

análise do discurso ocorre, inicialmente, por meio de uma herança advinda da 

Linguística: 

  

(...) esmiuçar campos semânticos, descrever e analisar micro e 

macroorganizações sintáticas, reconhecer, recuperar e 

interpretar marcas e articulações enunciativas que  caracterizam 

o(s) discurso(s) e indicam sua heterogeneidade constitutiva, 

assim como a dos sujeitos aí instalados.  

 

Contudo, recupera o pensamento do filósofo russo ao considerar que devemos ir 

além dos limites que nos possam ser impostos por essa área: 

 

E mais ainda: ultrapassando a necessária análise dessa 

‘materialidade lingüística’, [devemos] reconhecer o gênero a 

que pertencem os textos e os gêneros que nele se articulam, 

descobrir a tradição das atividades em que esses discursos se 
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inserem e, a partir desse diálogo com o objeto de análise, chegar 

ao inusitado de sua forma de ser discursivamente, à sua maneira 

de participar ativamente de esferas de produção, circulação e 

recepção, encontrando sua identidade nas relações dialógicas 

estabelecidas com outros discursos, com outros sujeitos. (2006, 

p. 13). 

 

E como Bakhtin define, então, os termos texto, enunciado e discurso? 

Nas palavras do filósofo russo (1992, p. 329), o texto “representa uma realidade 

imediata (do pensamento e da emoção)”. O texto é “um conjunto coerente de signos”, 

por isso, não é uma entidade exclusivamente verbal, mas sim uma categoria presente em 

todas as linguagens, em todas as semióticas. Fiorin (2006, p. 179) diz que, “O texto, em 

Bakhtin, é uma unidade da manifestação: manifesta o pensamento, a emoção, o sentido, 

o significado.” Cada texto possui em si um sistema compreensível para todos 

(convencional, dentro de uma dada comunidade): uma língua. Isto é, nas palavras de 

Fiorin (2006, p. 179), “Não há texto que não pressuponha uma língua. (...) Tudo o que 

no texto é repetitivo e reproduzível é da ordem da língua, pois o texto é único, 

individual e irreprodutível.” 

Na medida em que o texto se torna um enunciado, ele é distinto desse, uma vez 

que, para Bakhtin (apud Fiorin. 2006, p. 180), “dois fatores determinam um texto e o 

tornam um enunciado: seu projeto (a intenção) e a execução desse projeto. Fora dessa 

relação (a relação dialógica), o enunciado não tem realidade (a não ser a realidade do 

texto).” Fiorin   explica, dizendo que “O texto pode ser visto como enunciado, mas pode 

não o ser, pois, quando o enunciado é considerado fora da relação dialógica, ele só tem 

realidade como texto” (idem). Mais que isso, conforme o estudioso,   

 

se o texto é distinto do enunciado e este é um todo de sentido – 

marcado pelo acabamento (a obra), dado pela possibilidade de 

admitir uma réplica – cuja natureza específica é dialógica, o 

texto é a manifestação do enunciado, que é uma ‘postura de 

sentido’. Por isso, ele é uma realidade imediata, dotada de uma 

materialidade, que advém do fato de ser um ‘conjunto de 

signos’. O enunciado é da ordem do sentido; o texto é do 

domínio da manifestação. O sentido não pode construir-se 

senão nas relações dialógicas. Sua manifestação é o texto e este 

pode ser considerado como uma entidade em si. (Fiorin, idem).  

 

Bakhtin diferencia ainda enunciado e discurso. Afirma o estudioso russo que 
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Pode-se estabelecer um princípio de identidade entre a língua e 

o discurso, porque no discurso se apagam os limites dialógicos 

do enunciado, mas jamais se pode confundir língua e 

comunicação verbal (entendida como comunicação dialógica 

efetuada mediante enunciados). (1992, p. 335). 

  

Com base nessa afirmação, podemos entender o discurso como uma abstração 

ou, como afirma Fiorin,   

 

uma posição social considerada fora das relações dialógicas, 

vista como uma identidade. O enunciado, sob esse ponto de 

vista, constitui-se como interdiscurso e não como conjunto de 

relações entre intradiscursos (discurso, em Bakhtin). O 

interdiscurso é interior ao intradiscurso, é constitutivo dele. Na 

comunicação verbal real, o que existem são enunciados, que são 

constitutivamente dialógicos. O discurso é apenas a realidade 

aparente (mas realidade) de que os falantes concebem seu 

discurso autonomamente, dão a ele uma identidade essencial. 

Entretanto, no seu funcionamento real, a linguagem é dialógica. 

(2006, p. 181) 

 

Para Bakhtin, todo discurso sempre se apresenta constituído de ligamentos com 

outros discursos, refutando-os ou atraindo-os, como forças centrífugas e centrípetas 

agindo ao mesmo tempo. Forças centrífugas, pois o discurso direciona o leitor para fora 

de si, em um movimento de referenciação externa, enquanto simultaneamente ocorrem 

forças centrípetas, que carregam discursos exteriores para o interior do enunciado com o 

qual tomamos contato. Com a presença dessas forças, a concretização dos discursos 

nunca é reconhecida como pura, pois, segundo Bakhtin (apud Fiorin, 2006, p. 167) 

“Como não existe objeto que não seja cercado, envolto, embebido em discurso, todo 

discurso dialoga com outros discursos, toda palavra é cercada de outras palavras”, nunca 

a enunciação concreta (o enunciado) é produzida sem essas influências e intenções. 

No caso do corpus escolhido, a peça Gota d’água, as canções são, em alguns 

momentos, compostas com elementos presentes na própria obra, como alusões a nomes 

e sentimentos de alguns personagens. É interessante pensar que, apesar de encontrarem-

se dentro do (todo) discurso da peça, essas mesmas canções aparecem em diferentes 

álbuns do cantor Chico Buarque, não só naquele pertinente à peça. Podemos considerar  

que tal fato se dê graças aos inúmeros diálogos que estas canções estabelecem, não se 
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limitando apenas ao conteúdo da peça, mas indo além – do clássico de Eurípedes, às 

questões políticas e sociais daquele momento histórico. 

 

2.3     Diálogo 

 

Bakhtin concebe o diálogo como o princípio constituivo da linguagem e a 

condição de sentido do discurso. Brandão, em seu livro Introdução à análise do 

discurso, definiu diálogo da seguinte maneira: 

 

(...) no sentido restrito, é a comunicação verbal direta e em voz 

alta entre uma pessoa e outra. No sentido amplo (inaugurado 

por Bakhtin), é toda comunicação verbal, qualquer que seja a 

forma. Do ponto de vista discursivo não há desprovido da 

dimensão dialógica, pois qualquer enunciado sobre um objeto 

se relaciona com enunciados anteriores produzidos sobre este 

objeto. Assim, todo discurso é fundamentalmente diálogo. 

(Brandão. 2004, p. 106) 

 

 Chamá-lo de comunicação verbal não implica a existência de uma palavra 

escrita para que possa acontecer, mas sim de um enunciado, da expressão de um sujeito 

inserido em um contexto específico:  

  

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, 

senão uma das formas, é verdade que das mais importantes, da 

interação verbal. Mas pode-se compreender a palavra “diálogo” 

num sentido mais amplo, isto é,não apenas como a 

comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas 

toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. (...) 

 

Qualquer enunciação, por mais significativa e completa que 

seja, constitui apenas uma fração de uma corrente de 

comunicação verbal ininterrupta (concernente à vida cotidiana, 

à literatura, ao conhecimento, à política, etc.). Mas essa 

comunicação verbal ininterrupta constitui, por sua vez, apenas 

um momento na evolução contínua, em todas as direções, de um 

grupo social determinado. (Bakhtin/Volochinov, 1992, p. 109) 

 

 Anteriormente, quando refletimos a compreensão bakhtiniana de linguagem, 

pudemos perceber que seu caráter dialógico se dá mesmo com a própria vida: 
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A vida (...) não afeta um enunciado de fora; ela penetra e exerce 

influência num enunciado de dentro, enquanto unidade e 

comunhão da existência que circunda os falantes e unidade e 

comunhão de julgamentos de valor essencialmente sociais, 

nascendo deste todo sem o qual nenhum enunciado inteligível é 

possível. A enunciação está na fronteira entre a vida e o aspecto 

verbal do enunciado; ela, por assim dizer, bombeia energia de 

uma situação da vida para o discurso verbal, ela dá a qualquer 

coisa linguisticamente estável o seu momento histórico vivo, o 

seu caráter único. Finalmente, o enunciado reflete a interação 

social do ouvinte e do herói como o produto e a fixação, no 

material verbal, de um ato de comunicação viva entre eles 

(Bakhtin/Volochinov apud Marchezan, 2006, p. 115). 

 

Verificamos, então, que a relação que constitui o diálogo, para o Círculo, se dá 

sempre entre o eu e o outro, de maneira dialético-dialógica. Dialética porque calcada no 

movimento de “tese (afirmação), anti-tese (negação da afirmação) e síntese (negação da 

negação, logo, uma nova afirmação, distinta da primeira)” (Paula, no prelo); e dialógica 

porque pensa na síntese não com idéia de conclusão e fechamento, mas sim como um 

fio condutor para comunicações que se formam uma a partir da outra, sendo assim uma 

atividade sempre inacabada, em constante movimento e transformação. Essa relação 

dialético-dialógica da interação verbal, em que um enunciado é construído pressupondo 

um outro que o negue ou confirme é ilustrada por Bakhtin como um embate, uma “arena 

onde se confrontam os valores sociais contraditórios” (Bakhtin, 1992, p.14). Esses 

valores apresentam-se marcados no enunciado (por meio da adjetivação, da ironia, das 

figuras de linguagem, entre outros elementos). Por isso, o enunciado é a arena onde a 

ideologia se concretiza. 

 

 

2.4     Gênero 

 

Bakhtin entende que o gênero discursivo se constitui nas esferas da atividade 

humana, onde há o uso da linguagem – e, por isso, incluem todo tipo de diálogos 

cotidianos bem como enunciações da vida pública, artística, científica etc. Como afirma 

o filósofo russo, 

 

a riqueza e a diversidade dos gêneros discursivos é imensa, 

porque as possibilidades da atividade humana são inesgotáveis e 
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porque em cada esfera da práxis existe todo um repertório de 

gêneros discursivos que se diferencia e cresce à medida que se 

desenvolve e se complexifica a própria esfera (Bakhtin apud 

Machado. 2005, p. 155). 

 

Dada a diversidade dos gêneros discusivos, Bakhtin nos ensina, então, que estes 

podem ser caracterizados por três elementos originais: 

 

(...) esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a 

construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no 

todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo de comunicação. 

Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 

gêneros do discurso (Bakhtin. 2003, p. 262). 

 

Os gêneros discursivos ainda dispõem de uma diferença essencial que os 

caracteriza como gêneros primários (simples) e gêneros secundários (complexos). As 

esferas cotidianas constituem o gênero primário – trata-se, portanto, da “comunicação 

discursiva imediata”. Segundo Machado, “do ponto de vista do dialogismo, a prosaica é 

a esfera mais ampla das formas culturais no interior das quais outras esferas são 

experimentadas” (2005, p. 155). Já os gêneros secundários são aqueles mais elaborados, 

que apresentam determinado acabamento – “surge nas condições de um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado”– porém, 

sempre advindos dos gêneros primários. 

 

Os diálogos que experimentamos sensível e concretamente, no 

dia-a-dia [os gêneros primários], são assimilados por gêneros 

mais complexos, os secundários, que se desenvolvem mediante 

uma alternância diferente entre os sujeitos, não imediata ou 

espontânea, menos evidentes. Nestes gêneros, os diálogos são 

mais fortemente estabilizados, institucionalizados, mas 

continuam a receber dos diálogos cotidianos, mais permeáveis a 

mudanças sociais, o alimento de mudança e transformação.  

 

Base, então, da constituição e da dinâmica dos outros gêneros, 

os diálogos do cotidiano, os gêneros primários, constituem o 

cerne da linguagem (Marchezan. 2006, p. 119). 
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 De acordo com Marchezan, a íntima dependência entre a linguagem (ou o 

gênero) primária(o) e a(o) secundária(o) expõe claramente a natureza social do diálogo 

cotidiano e se mostra exemplar para o entendimento da linguagem como um todo, aí 

incluída a linguagem artística. “É por esse caminho, ou seja, a partir da reflexão sobre o 

diálogo primário, especificando-lhe as raízes embrenhadas na sociedade, que o estudo 

caracteriza a obra de arte e responde à proposição da autonomia da obra de arte.” 

(Marchezan, 2006, p. 120). 

  

(...) a tarefa do estudioso da arte seria compreender o diálogo 

especial que ela realiza e de que participam o autor, o herói, o 

contemplador. (...) A arquitetônica artística denota valores 

sociais, posicionamentos promovidos pela vida social e em 

resposta a ela. (...) Essa manifestação, esse posicionamento, não 

é expresso à maneira de ensaio, manifesta-se no conteúdo, sim, 

e também na própria forma artística, na configuração dos 

heróis, na relação de sua voz com a voz do autor (Marchezan. 

2006, p. 121-122). 

 

Propomos-nos, aqui, a realizar a tarefa do estudioso da arte, apontada por 

Marchezan, buscando no conteúdo e na arquitetônica artística da obra de Chico Buarque 

valores e posicionamentos que dialogam com a vida social. E, no que diz respeito a esta 

arquitetônica, observamos que a intergenericidade é uma de suas partes constituintes, 

revelando, assim, uma maneira típica de construção autoral. 

 

 

2.5     Intergenericidade, interdiscursividade, 

intertextualidade 

 

A partir do conceito anterior, apreendemos a existência de uma intergenericidade 

já presente entre as próprias categorias de gênero, uma vez que os gêneros secundários 

incorporam e reelaboram aqueles primários. 

Para compreendermos também interdiscursividade e intertextualidade, vamos 

relembrar os conceitos de discurso e texto, dessa vez, a partir do que nos diz Fiorin: 

 

Aquele [o discurso] é o patamar do percurso gerativo de sentido 

em que um enunciador assume as estruturas narrativas e, por 
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meio de mecanismos de enunciação, actorializa-as, especializa-

as, temporaliza-as e reveste-as de temas e/ou figuras. (Greimas 

e Courtès apud Fiorin. 1999, p. 30) 

 

O texto é unidade da manifestação. É o lugar em que os 

diferentes níveis (fundamental, narrativo e discursivo) do 

agenciamento do sentido se manifestam e se dão a ler. É, por 

isso, labiríntico e estratificado. É o lugar de relação entre 

imanência e manifestação. (Fiorin. 1999, p. 30) 

 

Intertextualidade, interdiscursividade e intergenericidade são instâncias 

constitutivas dos discursos. A primeira designa a presença de marcas de um dado texto 

num outro. Kristeva vai além, dizendo que, 

 

para Bakhtin, o discurso literário ‘não é um ponto (um sentido 

fixo), mas um cruzamento de superfícies textuais, um diálogo 

de várias escrituras’. Todo texto constrói-se, assim, ‘como um 

mosaico de citação, todo texto é absorção e transformação de 

um outro texto’. (...) Bakhtin opera com a noção de 

intertextualidade, porque considera que o ‘diálogo é a única 

esfera possível da vida da linguagem’. Por isso, ele vê ‘a 

escritura como leitura do corpus literário anterior e o texto 

como absorção e réplica a um outro texto’. 

 

(...) Todo texto é um intertexto; outros textos estão presentes 

nele, em níveis variáveis, sob formas mais ou menos 

reconhecíveis. A intertextualidade é a maneira real de 

construção do texto (Kristeva apud Fiorin. 2006, p. 163-164). 

 

A segunda remete a situações enunciativas que se apresentam no interior de 

outras. Porém, como a nossa relação com a realidade é mediada pela linguagem, não é 

possível ter a experiência de um dado puro. Nosso discurso não se relaciona diretamente 

com as coisas, mas com outros discursos, e, sendo assim, o dialogismo é o modo de 

funcionamento real da linguagem: 

 

(...) todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto 

para o qual está voltado, sempre, por assim dizer, desacreditado, 

contestado, avaliado, envolvido por uma névo escura ou, pelo 

contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falaram 

sobre ele. O objeto está amarrado e penetrado por ideias gerais, 

por pontos de vista, por apreciações de outros e por entonações. 

Orientado para o seu objeto, o discurso penetra esse meio 

dialogicamente perturbado e tenso de discursos de outrem, de 
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julgamentos e de entonações. Ele se entrelaça com eles em 

interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-se de 

outros, cruzando com terceiros; e tudo isso pode formar 

substancialmente o discurso, penetrar em todos os estratos 

semânticos, tornar complexa a sua expressão, influenciar todo o 

seu aspecto estilístico (Bakhtin apud Fiorin. 2006, p. 167). 

 

E, considerando ainda que as situações enunciativas se materializam em 

enunciados, Fiorin (2006) conclui que “todo intertexto é um interdiscurso, mas nem 

todo interdiscurso é um intertexto”. 

A terceira se refere a cristalizações relativamente estáveis de situações 

enunciativas no âmbito das esferas de atividade, ou seja, à organização das 

discursividades segundo recortes sócio-históricos específicos do mundo humano. 

Portanto, não nos atemos somente à intergenericidade latente dos gêneros primários e 

secundários. A intergenericidade é compreendida aqui como interlocutiva, bem como 

fundada, primordialmente, na interdiscursividade e na intertextualidade; tentativa de 

aprofundar a relação entre textualidades e discursividades, formas arquitetônicas e 

composicionais de diferentes gêneros em interação viva nas esferas de atividades. Logo, 

a intergenericidade refere-se à mobilização entre gêneros (de um gênero para outros ou 

de vários gêneros que dialogam entre si, incorporados e incorporantes de parte de 

características de diversos outros. O “eu” que se constitui a partir do “outro”, mas 

diferentemente dele e não em simbiose total para fins de realização de seu projeto 

enunciativo típico. Essa é uma relação dinâmica, um processo e não um produto 

acabado. Ora, se os gêneros são entendidos como “relativamente estáveis”, ou seja, 

estáveis e dinâmicos, esses processos de formação de gêneros compõem a constituição 

contínua dos gêneros relativamente cristalizados e, ao mesmo tempo, em formação. 

Trata-se da continuidade descontínua e da descontinuidade contínua, ou seja, da 

linguagem em seu sentido amplo, tal qual o compreende o Círculo de Bakhtin.  

Em outras palavras, o conceito de intergenericidade procura descrever a 

instância constitutiva da formação dos gêneros, que surgem de gêneros existentes, ainda 

que se proponham a alterá-los, subvertê-los ou mesmo substituí-los, e o conceito de 

parasitarismo procura descrever a dinâmica de organização de elementos lingüísticos e 

translinguísticos das relações intergenéricas no processo de formação dos gêneros. 

 Ao escolher como corpus deste trabalho um texto teatral, e cancioneiro, escrito 

em versos, reconhecemos gêneros discursivos distintos dentro de uma mesma obra. 
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Portanto, conclui-se que o corpus constitui-se essencialmente de intergêneros. Veremos 

como a peça Gota d’água dialoga com suas próprias canções, que foram lançadas 

também em diferentes álbuns do cantor, não apenas naquele que é trilha sonora da peça; 

com o clássico Medeia, de Eurípedes, do qual foi adaptado para o cenário carioca da 

década de 70; e também com o momento histórico e a vida do cantor Chico Buarque. 

Comprovaremos, assim, que a intergenericidade, a interdiscursividade e a 

intertextualidade se apresentam como parte da arquitetônica poética de Chico Buarque 

de Hollanda. 

 

 

2.6     Ideologia 

 

Ideologia é um conceito fundamental nos trabalhos do Círculo de Bakhtin. A 

partir de um estudo sobre o problema da ideologia, em uma perspectiva marxista, os 

membros do Círculo se aprofundaram, abordando também a questão dos signos, da 

subjetividade e da consciência, a vida e a arte, entre outros. Pretendiam quebrar a 

perspectiva da época, que entendia a ideologia ora como algo subjetivo, produto da 

consciência, uma ideia com lugar permamente na cabeça do homem; e ora como algo 

pronto, advindo do mundo da natureza, desenvolvida e idealizada no interior individual. 

Ambas as teorias são precárias, uma vez que não permitiriam uma regeneração das 

ideias e não a compreenderiam como um acontecimento vivo e dialógico. Para Bakhtin, 

isso é inaceitável, e o filósofo se propõe a construir o conceito na concretude do 

acontecimento, e não sob uma pespectiva idealista. 

 

[Os intelectuais do Círculo] partem do que já é aceito pelo 

marxismo oficial – entender ideologia como “falsa 

consciência”, vista como disfarce e ocultamento da realidade 

social, escurecimento e não percepção das contradições e da 

existência de classes sociais, promovida pelas forças 

dominantes, e aplicada ao exercício legitimador do poder 

político e organizador de sua ação de dominar e manter o 

mundo como é. Entretanto, não concordam inteiramente com 

essa conceituação, (...) colocando ao lado da ideologia oficial a 

ideologia do cotidiano. (...) A ideologia do cotidiano é 

considerada como a que brota e é constituída nos encontros 

casuais e fortuitos, no lugar do nascedouro dos sistemas de 
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referência, na proximidade social com as condições de 

produção e reprodução da vida. (Miotello. 2005, p. 168-169) 

 

 E, colocando as duas ideias frente a frente, o Círculo pôde estabelecer sua 

relação dialética na concretude: 

  

Por ideologia entedemos todo o conjunto de reflexos e das 

interpretações da realidade social e natural que tem lugar no 

cérebro do homem  e se expressa por meio de palavras (...) ou 

formas sígnicas. (Volochinov apud Miotello. 2005, p. 169) 

 

 Como conclui Miotello, “logo se vê que não cabe a possibilidade de tratar a 

ideologia como falsa consciência, ou simplesmente como expressão de uma ideia, mas 

como expressão de uma tomada de decisão determinada” (2005. p. 169). 

 A concepção de ideologia está presente mesmo na concepção de signo. Para 

Bakhtin, “tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de 

mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo” (Bakhtin/Volochinov. 

1997, p. 31) Nenhum signo está despido de ideologia, assim sem signos não existe 

ideologia. E devemos pensar, portanto, que não há, então, neutralidade nos discursos e 

ideias. Mesmo objetos materiais do mundo, além de seu sentido físico-material e sócio-

histórico, ganham também um “ponto de vista”, a realidade através de diversos 

discursos. 

 E, como nos diz Bakhtin, 

 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios 

ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em 

todos os domínios. É portanto claro que a palavra será semrep o 

indicador mais sensível de todas as transformações sociais (...). 

A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas 

acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram 

tempo de adquirir uma (...) forma ideológica nova e acabada. A 

palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, 

mais efêmeras das mudanças sociais. (Bakhtin/Volochinov. 

1997, p.41) 

 

Veremos adiante, na análise de nosso corpus, que o sentido que determinada 

palavra carrega nos fará perceber todo o contexto na qual está inserida. A compreensão 

da ideologia de um signo apenas é indispensável para a compreensão de um todo. 
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2.7     Poética 

 

Primeiramente, devemos deixar claro que o conceito poética aqui não remete à 

definição simplista que podemos encontrar nos dicionários, como sendo “a arte de fazer 

versos”. Entendemos por poética toda a linguagem  poética, ou ainda discurso poético, 

em sentido mais amplo, pois, como nos diz Bakhtin sobre o limite poético, não há mais 

espaço para uma voz “centralizadora”, “autoritária” ou “dogmática”. A prosaica 

certamente contaminou esse tipo de discurso, não necesserariamente no que diz respeito 

a sua composição, mas certamente quanto a sua semântica. 

Para Bakhtin, “o poético é a expressão completa de um olhar sobre o mundo que 

chama a si a responsabilidade total de suas palavras” (Tezza in Brait. 2006, p. 215). 

Compreenderemos, então, poética como sendo a forma ou linguagem artística: desde as 

manifestações do gênero até a própria composição de um texto artístico, seja ele 

literário, cancioneiro, cinematográfico, entre tantos outros. 

O filósofo russo nos diz, ao estudar os Problemas na poética de Dostoiévski, que 

não se pode separar a poética das análises histórico-sociais, assim como não se pode 

dissolvê-las nestas, propondo, como princíprio fundamental da teoria bakhtiniana, uma 

análise dialética e dialógica. 

Em nosso corpus, analisaremos de que maneira se constitui a poética de Chico 

Buarque e por quê ela pode ser considerada uma maneira típica de construção autoral. 

 

 

2.8     Autoria 

 

Em primeiro lugar, para compreender o poder axiológico da autoria, devemos 

antes compreender como o Círculo entende a questão do autor. Bakhtin distingue o 

autor-pessoa (o escritor, o artista propriamente dito) do autor-criador (a função estético-

formal engendradora da obra). Atemos-nos à este último, que,  

 

é, para Bakhtin, um constituinte do objeto estético (um 

elemento imanente ao todo artístico) – mais precisamente 

aquele constituinte que dá forma ao objeto estético, o pivô que 

sustenta a unidade do todo esteticamente consumado. 
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Ele é entendido fundamentalmente como uma posição estético-

formal cuja característica básica está em materializar uma certa 

relação axiológica com o herói e seu mundo. (Faraco in Brait. 

2005, p. 37-38) 

 

 Assim, o autor-criador aproxima-se ou distancia-se do herói e seu mundo, os 

olha com simpatia ou antipatia, aplauso ou sarcasmo, alegria ou amargura, generosidade 

ou crueldade, e assim por diante. Esse posicionamento valorativo dá ao autor-criador a 

força para criar o herói e seu mundo, e dar-lhes o acabamento estético, constituindo o 

todo. São posições sócio-avaliativas, disfarçadas ou não, em um constante fluxo de 

interrelações responsivas: “em todo ato cultural assume-se uma posição valorativa 

frente a outras posições valorativas” (Faraco in Brait. 2005, p. 38). 

 O autor-criado transpõe um plano de valores para outro plano de valores, criando 

um mundo relativamente novo e sustentando essa nova unidade: 

 

No ato artístico específicamente, a realidade vivida (já em si 

atravessada por diferentes valorações sociais porque a vida se 

dá num complexo caldo axiológico) é transposta para um outro 

plano axiológico (o plano da obra): o ato estético opera sobre 

sistemas de valores e cria novos sistemas de valores. (Faraco in 

Brait. 2005, p. 38) 

 

 O autor-criador se comporta, portanto, como uma posição refratada e refratante. 

Refratada porque se trata de uma posição axiológica conforme recortada pelo viés 

valorativo do autor-pessoa; e refratante porque é a partir dela que se recorta e se 

reordena esteticamente os eventos da vida. O autor-criador dá forma ao conteúdo, não 

reproduzindo a realidade mecanicamente, mas apresenta, num todo estilístico, um modo 

de percebê-la, experimentá-la e valorá-la. 

E, é claro, a voz deste autor não é uma voz una, mas sim social: 

 

No ato artístico há, então, um complexo jogo de deslocamentos 

envolvendo as línguas sociais, pelo qual o escritor (que é aquele 

que tem o dom da fala refratada) direciona todas as palavras 

para vozes alheias e entrega a construção do todo artístico a 

uma só voz. 

 

Essa voz criativa (isto é, o autor-criador como elemento 

estético-formal) tem de ser sempre, segundo insiste Bakhtin, 

uma voz segunda, ou seja, o discurso do autor-criador não é a 



 

25 
 

voz direta do escritor, mas um ato de apropriação refratada de 

uma voz social qualquer de modo a poder ordenar um todo 

estético (Faraco in Brait. 2005, p. 40). 

 

 Compreendendo a posição do autor-criador, compreendemos também que 

autorar é assumir uma posição axiológica, é deslocar-se para outras vozes sociais. Como 

nos diz Bakhtin, a busca do autor por sua própria palavra são basicamente buscas por 

uma posição autoral. 

3.     Contextualização 

 

 

 

 Faz-se necessário conhecer um pouco da vida e obra de Chico Buarque de 

Hollanda, a fim de compreender como sua grandiosidade como compositor influencia 

também seu trabalho como escritor e dramaturgo. Em uma reportagem sobre Gota 

d’água, a obra que iremos analisar, a revista Veja de janeiro de 1970 nos disse que, 

 

Para Chico, além da oportunidade de ter um trabalho encenado, 

a versificação pareceu difícil, mas lucrativa: “O know-how que 

eu tenho como compositor decerto ajudou muito. E a procura da 

palavra exata para um verso pode conduzir à descoberta de 

ideias novas”. (Zappa, 2011, p. 311) 

 

 Depois, traçaremos um panorama geral sobre a história e os personagens de 

Gota d’água, e falaremos ainda sobre seu diálogo com a Medéia, de Eurípedes. 

 

 

3.1     A voz do dono e o dono da voz1 

  

Que Chico Buarque de Hollanda é um dos grandes nomes da rica música popular 

brasileira, não há dúvidas. Contudo, é preciso refletir sobre o porquê de tamanha 

                                                           
 
1
 Trecho extraído da letra de A voz do dono e o dono da voz (1981): “Até quem sabe a voz do dono / 

Gostava do dono da voz /  Casal igual a nós, de entrega e de abandono / De guerra e paz, contras e prós / 

(...) E o dono foi perdendo a linha – que tinha / E foi perdendo a luz e além / E disse: Minha voz, se vós 

não sereis minha / Vós não sereis de mais ninguém / (O que é bom para o dono é bom para a voz)”. 
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grandiosidade e perceber que essa não se dá apenas graças a sua vasta produção, seja ela 

cancioneira, literária ou dramática, mas sim pelo domínio da palavra. 

 Seresteiro, poeta e cantor
2
, o compositor ultrapassa os “limites” do cancioneiro 

em 1967, quando escreve seu primeiro texto dramático: a peça Roda Viva, encenada no 

mesmo ano pelo Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. Um dos mais importantes grupos 

teatrais brasileiros, o Teatro Oficina, como é conhecido popularmente, consagrou-se em 

um grande movimento vanguardista e responsivo aos anos de ditadura no país. O 

radicalismo agressivo da peça é, então, atribuído pelo público a José Celso Martinez, 

principal diretor do Oficina, mas Chico Buarque o assume, dando um chute no lirismo
3
. 

 Tijolo com tijolo
4
, O carioca, que havia sido contemplado com o título de 

Cidadão Paulistano pela Câmara Municipal de São Paulo também em 1967, constrói 

uma diversificada obra cancioneira ano a ano, e, em intervalos maiores, aquela 

dramática e literária. Em 1974, escreve a “novela pecuária” Fazenda modelo. Em 1979, 

o livro-poema infantil Chapeuzinho amarelo e, em 1981, A bordo do Rui Barbosa – 

poemas escritos na década de 60 e publicados vinte anos depois. Dentro da literatura, só 

iria escrever novamente Estorvo em 1991, Benjamim em 1995, Budapeste em 2003 e 

Leite derramado em 2009 – todos, por sua vez, classificados como romances.  

Continuando o gênero dramático, Chico Buarque escreve a peça Calabar, com o 

cineasta Ruy Guerra, em 1973. Juntamente com o dramaturgo Paulo Pontes, escreve sua 

terceira peça em 1975: Gota d’água, uma adaptação da Medeia (431 a.C.), de 

Eurípedes, a partir de um projeto de Oduvaldo Viana Filho, que também já havia feito 

uma adaptação do clássico para a televisão. Sua quarta e última peça é escrita em 1978: 

Ópera do malandro, uma também adaptação da Ópera dos mendigos (1728), de John 

Gay, e da Ópera de três vinténs (1928), de Bertolt Brecht e Kurt Weill.  

Agora, pensemos na obra que constitui o corpus deste projeto, a fim de 

verificarmos de que maneira a intergenericidade é parte da arquitetônica poética de 

Chico Buarque. 

                                                           
2
 Uma autodefinição de Chico Buarque, extraída da letra de Noite dos mascarados (1966): “- Eu sou 

seresteiro, poeta e cantor. (...) / Eu tenho um pandeiro. (...) / Eu nado em dinheiro. (...) / Eu, modéstia à 

parte, nasci pra sambar. (...) / Meu tempo passou... (...) / Eu sou Pierrô!” 

 
3
 Trecho extraído da letra de Agora falando sério (1969): “Agora falando sério / Eu queria não cantar / A 

cantiga bonita / Que se acredita / Que o mal espanta / Dou um chute no lirismo / Um pega no cachorro / E 

um tiro no sabiá / Dou um fora no violino / Faço a mala e corro / Pra não ver a banda passar”. 

 
4
 Trecho extraído da letra de Construção (1971): “Subiu a construção como se fosse máquina / Ergueu no 

patamar quatro paredes sólidas / Tijolo com tijolo num desenho mágico / Seus olhos embotados de 

cimento e lágrima”. 
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3.2     Gota d’água 

 

A tragédia, trazida ao Rio de Janeiro dos anos 70, apresenta a amargura da vida 

dos moradores de um conjunto habitacional, a Vila do Meio-dia, tendo, no centro, a 

conturbada relação entre Joana e Jasão. Ela é uma mulher mais velha, com fama de 

macumbeira, que largou o antigo marido, “manso, homem de bem, com salário fixo” e 

se entregou completamente ao seu amor por Jasão: 

 

Corina: (...) Ela fez o que o coração ditou / Deu a Jasão dois 

filhos, cama e mesa, / a coxa retesada, o peito erguido / Deu 

aquilo que tinha de beleza / mais aquilo que tinha de sabido, / 

de safado, de gostoso, de tesudo / de mulher. Se deu dez anos de 

vida (...) (Hollanda; Pontes. 1976, p. 10). 

 

Joana faz dele o homem que é, pois, como dizem Estela e Zaíra, duas moradoras 

da Vila do Meio-dia, “Antes de Joana ele era um merda em negativo” e “Não fosse um 

dia Joana lhe dar uma mão / e ele seria um pobre diabo inofensivo”. Jasão é um 

compositor que está se tornando cada vez mais popular, graças ao seu mais novo samba, 

“Gota d’água”, e que é cooptado pelo rico empresário Creonte, dono do conjunto 

habitacional. Jasão larga Joana e seus dois filhos, “os dois abortos”, para casar-se com 

Alma, filha de Creonte: 

 

Xulé: Tirar / os pés da lama, ele está certo, já tirou / É moço, 

tem que aproveitar a ocasião / Se não, fica afundando aqui o 

resto da vida / Quem nasce nesta vila não tem mais saída / tá 

condenado a só sair no rabecão / ou no camburão... (Hollanda; 

Pontes. 1976, p. 24). 

 

Podemos notar uma divergência na opinião das personagens: a maioria dos 

homens da Vila do Meio-dia parece apoiar Jasão, enquanto as mulheres repreendem o 

ato, e Egeu faz juízo de valor não só quanto a isso, como também tenta mostrar à Jasão 

que seu lugar é junto ao povo: 

 

Egeu: Olha, samba / é só uma espécie de feriado / que a gente 

deixa pra alma da gente / Mas você não se iluda porque / a vida 

se ganha é no batente / (...) Joana é como se não / vivesse mais, 
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não dorme, não come, / não sai, parece uma assombração / (...) 

E nesse desalento / não pode trabalhar, nem olhar / pelos seus 

filhos... (Hollanda; Pontes. 1976, pp. 48, 51). 

 

A tragédia de Chico Buarque conta com um final diferente do original, porém 

igualmente trágico: 

  

Joana: (...) A Creonte, à filha, a Jasão e companhia / vou deixar 

esse presente de casamento / Eu transfiro pra vocês a nossa 

agonia / porque, meu Pai, eu compreendi que o sofrimento / de 

conviver com a tragédia todo dia / é pior que a morte por 

envenenamento (Hollanda; Pontes. 1976, p. 167). 

 

Além de estabelecer intrínseco diálogo com a Medeia, de Eurípedes, a Gota 

d’água, de Chico Buarque de Hollanda, apresenta um caráter formal semelhante ao da 

tragédia grega: trata-se também de uma peça teatral escrita em versos. Porém, conta 

ainda com uma peculiaridade um tanto atípica ao gênero, mas típica daquele que tem 

samba de sobra
5
: na peça, encontram-se também algumas canções – das quais 

estudaremos, neste momento “Flor da idade”, “Bem querer”, “Basta um dia” e, a 

principal e de título homônimo ao da obra, “Gota d’água”, as quais consideramos 

principais, uma vez que são as únicas que se encontram no disco da trilha sonora da 

peça. Mais adiante, analisaremos a intergenericidade por meio destas canções, a fim de 

compreender como se dão os elementos linguísticos e translinguísticos dos gêneros 

presentes na obra, bem como a construção de sentido de seu (inter)discurso. 

Cada obra conta com uma temática diferente: enquanto Medeia trata do ódio 

sobre-humano em que se transforma o amor da mulher traída, Gota D’Água apresenta o 

radicalismo, a predatoriedade violenta e a impiedade seletiva do capitalismo que vinha 

se implantando no Brasil naquela época. Explicando sua temática social, contamos com 

uma apresentação presente na 3ª edição do livro
6
, onde os autores Chico Buaque e Paulo 

Pontes esboçam as preocupações fundamentais da peça: 

 

                                                           
 
5
 Trecho extraído da letra de Olê, Olá (1971): “Seu padre,  toca o sino / Que é pra todo mundo saber / Que 

a noite é criança / Que o samba é menino / Que a dor é tão velha / Que pode morrer / Olê olê olê olá / 

Tem samba de sobra / Quem sabe sambar / Que entre na roda / Que mostre o gingado / Mas muito 

cuidado / Não vale chorar”. 

 
6
 Essa foi a edição utilizada para análise, uma vez que a Autora não teve acesso a outras edições para 

comprovar se tal apresentação é disponibilizada também nas demais, ou mesmo se há conteúdo extra 

nelas. 
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Gota d’água, a tragédia, é uma reflexão sobre esse movimento 

que se operou no interior da sociedade, encurralando as classes 

subalternas. É uma reflexão insuficiente, simplificadora, ainda 

perplexa, não tão substantiva quanto é necessário (...). 

 

A segunda preocupação do nosso trabalho é com o problema 

cultural (...): o povo sumiu da cultura produzida no Brasil, (...) 

deixou de ser o centro da cultura brasileira. Ficou reduzido às 

estatísticas e às manchetes dos jornais de crime. Povo, só como 

exótico, pitoresco ou marginal (...). 

 

A nossa terceira e última grande preocupação está refletida na 

forma da peça. No auge da crise expressiva que o teatro 

brasileiro tem atravessado, a palavra deixou de ser o centro do 

acontecimento dramático (Hollanda; Pontes. 1976, pp. xv, xvii). 

 

E, complentando, em entrevista à revista Veja de janeiro de 1970, 

 

Pontes vê ainda outras vantagens [quanto à versificação das 

falas das personagens]: “O nosso teatro estava abdicando da 

palavra, e por causa de uma descrença na razão, da 

possibilidade de percepção das coisas. Temos momentos, na 

peça, de infernal intensidade, a que uma plateia menos 

preparada talvez até reagisse rindo, mas que o verso ajuda a dar 

dignidade.” (Zappa, 2011, p. 311) 

 

 Interessa-nos, nesse momento, a última preocupação apresentada pelos autores, 

que nos fará compreender o conceito de intergenericidade, bem como 

interdiscursividade e intertextualidade, como partes da construção poética autoral 

essencialmente presentes na obra de Chico Buarque de Hollanda. 

 

 

3.2.1     Personagens 

 

 Tais traços são denunciados mesmo pelos nomes dos personagens. No item 

anterior, encontramos falas de algumas das personagens da peça de Chico Buarque. 

Exploremos um pouco mais o porquê de seus nomes. 

 Alguns dos personagens, na adaptação Gota d’água, mantem os nomes da 

tragédia na qual se baseia, Medeia: é o que acontece com Jasão, Creonte e Egeu. Nesses 

princípios de análise intergenérica, poderíamos esboçar como um motivo para tal. Estes 
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personagens mantem não só os nomes, como também traços e destinos semelhantes aos 

daqueles que os originaram. Sinteticamente, poderíamos pensar no seguinte: Jasão, em 

ambas as peças, caracteríza-se como o homem ambicioso, que busca ascenção social 

mesmo que isso lhe custe abandonar sua família; Creonte é rei de Corinto – na obra de 

Eurípedes – e dono do conjunto habitacional – na obra de Chico Buarque, e, portanto, 

reina sobre as personagens que ali residem, usando seu poder indiscriminadamente; 

Egeu é rei de Atenas na tragédia grega e dono de uma oficina mecânica na tragédia 

carioca, ambos lugares que se caracterizam, assim como caracterizam o próprio 

personagem, pela oposição que representam em relação ao “castelo” de Creonte – a 

cidade desenvolvida que, anos mais tarde, viria a ser rival de Corinto, e, a oficina onde 

os personagens tramam como contra o “rei”. 

 Corina, outra moradora da Vila do Meio-dia, e, talvez, uma das mais importantes 

e semelhantes às originais personagens secundárias, assim como Egeu, é a mulher mais 

próxima de Joana (e de Medeia) e de seu drama. Observemos como a escolha do nome 

desta última personagem nos chama atenção para um flagrante intergenérico e 

intertextual:  “Corina” nos remete a “coro”, e é exatamente assim que se comportam os 

moradores da Vila do Meio-dia. Eles representam um determinado povo, enquanto 

fixam, por meio de suas falas, o lugar da ação e as circunstâncias, narrando e 

comentando os todos os acontecimentos – características fundamentais do coro trágico. 

Contudo, apresentam algumas divergências, como o fato de cada um deles apresentar 

nomes e personalidades específicos – não são, portanto, de todo homogeneizados. 

Restam apenas Alma e a própria Joana, que, graças à sutileza irônica com que 

Chico Buarque constrói sua trama, encontram-se intimamente ligadas por meio de seus 

nomes. Joana é o feminino de João, nome bastante popular e, muitas vezes, admite 

sentido pejorativo graças a esse fato. Associa-se ao também pejorativo joão-ninguém, 

que, no popular, designa um indivíduo insignificante, sem importância ou valor. Sendo 

assim, poderíamos atribuir à Joana a caracterização daquela que é mundana, do povo, 

que tem perfume de cachaça e de suor
7
, que canta a “Gota d´água” e diz “Já lhe dei meu 

corpo”, e não tem o seu valor reconhecido – como veremos mais adiante, a partir da 

análise das canções. A noiva de Creonte se denomina como tal justamente para fazer a 

                                                           
 
7
 Trecho extraído da letra de Joana francesa (1973): “Vem molhar meu colo / Vou te consolar / Vem, 

mulato mole / Dançar dans mes bras / Vem, moleque me dizer / Onde é que está  / Ton soleil, ta braise / 

Quem me enfeitiçou / O mar, marée, bateau / Tu as le parfum / De la cachaça e de suor / Geme de 

preguiça e de calor / Já é madrugada / Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda”. 
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contraposição entre corpo e Alma – é rica e que está acima de todos aqueles que são do 

povo, assim como da própria Joana. 

Agora, vamos ao que vive nas ideias desses amantes
8
. 

4.     As canções 

 

 

 

Como já dissemos desde a introdução deste relatório, esta pesquisa busca 

analisar a peça Gota d’água, sob a ótica do Círculo de Bakhtin, como enunciado 

dialógico (interdiscursivo e intertextual) e, principalmente, exemplar de uma maneira 

típica de construção autoral, onde a intergenericidade, a interdiscursividade e a 

intertextualidade se apresentam como parte da arquitetônica poética de Chico Buarque 

de Hollanda. 

Contextualizados teoria, compositor e obra, vamos, de fato, à pertinente análise 

do corpus, sem nos basearmos somente em especulações: 

 

Todo mundo gosta (...) de querer ligar canções ou obras à 

vida de seus autores, o que glamoriza a biografia, mas 

empobrece a imaginação (...). O que acontece também é que 

você pode fazer canções e depois atribuir, dar de presente... (...) 

A canção é feita pensando na pessoa, mas o que vem depois, as 

palavras que estão ali, não são biográficas. Os nomes que estão 

nas canções... não me lembro no meu caso de ter feito... (...) 

Outros fazem. (...) As minhas são todas inventadas. (Hollanda 

apud Homem. 2009, pp. 39-40) 

 

Portanto, observaremos os elementos linguísticos e translinguísticos dos gêneros 

discursivos postos em diálogo. Até o presente momento, levantamos e analisamos as 

quatro canções principais da peça, reconhecendo apenas alguns diálogos estabelecidos 

na obra. Iniciaremos com a principal, e de título homônimo à peça. 

 

 

4.1     Gota d’água 
                                                           
8
 Trecho extraído da letra de O que será (à flor da terra) (1976): “O que será que será / Que vive nas 

ideias desses amantes / Que cantam os poetas mais delirantes / Que juram os profetas embriagados / Que 

está na romaria dos mutilados / Que está na fantasia dos infelizes / Que está no dia a dia das meretrizes / 

No plano dos bandidos, dos desvalidos / Em todos os sentidos, será que será / O que não tem decência, 

nem nunca terá / O que não tem censura, nem nunca terá / O que não faz sentido”. 
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Observemos a letra da canção “Gota d’água”: 

 

Já lhe dei meu corpo, minha alegria 

Já estanquei meu sangue quando fervia 

Olha a voz que me resta 

Olha a veia que salta 

Olha a gota que falta pro desfecho da festa 

Por favor 

 

Deixe em paz meu coração 

Que ele é um pote até aqui de mágoa 

E qualquer desatenção, faça não 

Pode ser a gota d’água 
9
 

 

Primeiramente, tentemos analisar a canção dissociando-a de seu contexto, ou 

seja, apartando-a da peça. “Gota d’água” é um apelo, marcado mesmo no simples “Por 

favor” e, então, “Deixe em paz meu coração”. Apenas uma voz aparece na canção, 

implícitamente marcada pela primeira pessoa do singular: a da pessoa que se entregou 

completamente ao outro, “Já lhei dei meu sangue, minha alegria”, numa relação 

marcada de decepções, “[meu coração] é um pote até aqui de mágoa”. Existe a espera 

de uma (não) reação desse alguém, “E qualquer desatenção, faça não”, para que essa 

relação não chegue a um final possivelmente trágico, que “Pode ser a gota d’água”. 

Podemos observar, então, que se trata de um sentimento excessivo (mas não o 

chamaremos de amor, por enquanto, dadas as outras possíveis interpretações da canção, 

que não o entenderão como tal, e que discutiremos mais adiante), de um corpo entregue 

à uma relação que o decepciona, mas que, no entanto, é passivo e não consegue lhe dar 

cabo. 

Agora, pensemos no efeito de sentido que a canção causa na tragédia de Chico 

Buarque de Hollanda. 

Na Gota d’água, a canção homônima não é uma simples trilha sonora. Sob o 

viés da intergenericidade, analisando e relacionando peça e canção, observamos que ela 

é composta por um personagem, Jasão, e interpretada por outro, Joana – o que é, no 

mínimo, irônico, quando pensamos no que é vivido por cada um deles dentro da peça. 

Os papeis, então, se invertem. É Joana quem se entrega, que faz de Jasão quem ele é: 

                                                           
 
9
 HOLLANDA, C. B. de. “Gota d’água”. Gota D’Água. Rio de Janeiro: RCA Victor, 1977. 
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Joana: Eu fiz ele pra mim / Não esperei ele passar assim / já 

pronto, na bandeja, qual o quê... / Levei dez anos forjado meu 

macho / Botei nele toda a minha ambição / Nas formas dele tem 

a minha mão... (Hollanda; Pontes. 1976, p. 45) 

 

E, (in)conscientemente, Jasão transforma sua relação com Joana em canção –

como diz Estela, uma das personagens, “Levou dez anos para fazer uma canção, / de 

repente é o compositor revelação...”, associando o tempo que Jasão e Joana estão juntos 

ao tempo de criação do canção. É também, uma intertextualidade com a Medeia de 

Eurípedes, onde o casamento entre os dois durou o mesmo período, cerca de dez anos. 

A canção traz mesmo palavras utilizadas por Joana ao expressar sua revolta, 

quando Jasão a encontra, a fim de apaziguar a situação, reforçando a intergenericidade 

presente na obra: 

 

Joana: J asão, você é bem folgado. Chega aqui... / Joana, minha 

querida, sou eu, o ladrão / da tua tranquilidade, sou eu, fugi / 

levando todo o sangue que o teu coração / transferiu pro meu 

nome... (Hollanda; Pontes. 1976, p. 71) 

 

A “Gota d’água” é o sofrimento, o apelo de Joana: 

 

Joana: [falando dos filhos] E me chutam, e me esfolam, / e me 

escondem, e me esquecem, / e me jogam, e me isolam, / me 

matam, desaparecem / Jasão esperou quietinho / dez anos pra 

retirada / Dou mais dez pra Jasãozinho / seguir pela mestra 

estrada (...) Pra não ser trapo nem lixo, / nem sombra, objeto, 

nada / eu prefiro ser um bicho, / ser esta besta danada / Me 

arrasto, berro, me xingo / me mordo, babo, me bato / me mato, 

mato e me vingo, / me vingo, me mato e mato (Hollanda; 

Pontes. 1976, p. 47) 

 

Esse trecho, inclusive, confirma o desejo de vingança que se apodera de Joana, e 

que, na canção, está presente em “E qualquer desatenção, faça não / Pode ser a gota 

d’água”, que, como dito anteriormente, pode ser simplesmente o término do 

relacionamento, mas quando percebemos que a vingança se incendeia no sofrimento de 

Joana, podemos deduzir que a gota d’água não se resume a algo pequeno como tal, mas 

que trará a morte dela e de outrem. 
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Outra ironia intergenérica está no fato da noiva de Jasão chamar-se Alma, 

enquanto a “Gota d’água” diz “Já lhe dei meu corpo”. Mesmo na peça, a oposição 

corpo/alma, também associada à vida e à morte (e aos tais dez anos), se faz bastante 

presente, como no trecho em que Joana discute com Jasão, mostrando tudo que fez por 

ele e indignando-se por ele ir “pro acervo de Creonte”: 

 

Joana: (...) Tenho certeza / que a gota d’água não vai parar de 

pingar / de boca em boca... Em troca pela gentileza / vais 

engolir a filha, aquela mosca morta / como engoliu meus dez 

anos. Esse é o teu preço, / dez anos. Até que apareça uma outra 

porta / que te leve direto pro inferno. Conheço / a vida, rapaz. 

Só de ambição, sem amor, / tua alma vai ficar torta, 

desgrenhada, / aleijada, pestilenta... Aproveitador! (Hollanda; 

Pontes. 1976, p. 76) 

 

E é justamente em torno de Jasão e Creonte, da ambição e do poder dos  

maiores, que giram as demais significações da canção “Gota d’água”. 

A exaustão expressa na “Gota d’água” pode representar também uma questão 

autoral: por décadas, Chico Buarque de Hollanda lançou álbuns massivamente, ano após 

ano (e, algumas vezes, até duas vezes num mesmo ano), talvez por uma intensa 

cobrança das gravadoras da época. Mesclando gênero primário, sua vida, e secundário, 

suas canções, Chico as preenche mesmo com suas próprias agruras – já “lhe deu o 

corpo” e chama atenção para “a voz que lhe resta”. 

O mesmo aparece na peça – como não podia deixar faltar a intergenericidade –  

e a cobrança está ali representada no magnata Creonte, que, ao mesmo tempo que 

reconhece o bom trabalho de Jasão, diz que ao povo pouco importa: 

 

Creonte: Já reparou / que o rádio não pára mais de tocar / seu 

sambinha?... 

Jasão: É, parece que pegou 

Creonte: Parece que pegou? Tem que pegar! / Só tem que 

pegar! (...) / [O povo] acaba engolindo qualquer balela / Acaba 

comendo sabão em pó / Imagine um samba... (...) / Eu pago pra 

tocar porque merece / E continuo fazendo rodar / em tudo que é 

horário (Hollanda; Pontes. 1976, p. 31) 

 

O eu-lírico da canção, bem como o próprio Jasão, compositor ganhando sucesso, 

subindo classes, cantando um amor, pode ser visto como uma personificação do próprio 
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Chico Buarque na peça. O seguinte comentário de Jasão a sua noiva Alma apresenta 

características do estilo, bem como da temática, daquele que Jasão representa: 

 

Jasão: (...) Sabe, Alma, um samba como “Gota d’água” é feito / 

dos carnavais e das quartas-feiras, das tralhas / das xepas, dos 

pileques, todas as migalhas / que fazem um chocalho dentro do 

meu peito (Hollanda; Pontes. 1976, p. 30) 

 

Assim como ela também o diz: 

 

Alma: (...) Olha, Jasão / a gota d’água do seu samba é o seu 

olhar / fervendo, borbulhando, contagiando a gente / Quando a 

água dos seus olhos transbordar um tanto / vai ser mais uma 

gargalhada do que um pranto / e em vez de lágrimas, vai correr 

aguardente (Hollanda; Pontes. 1976, p. 27) 

 

O ato de “estancar o sangue, quando fervia” pode estar associado ao próprio 

cálice
10

 (cale-se) que a censura, arma da ditadura, lhe impôs: 

 

Logo [que Chico Buarque voltou do auto-exílio] percebeu que 

para ele e milhões de brasileiros as coisas não haviam 

melhorado. Gravadoras e produtores de espetáculos eram 

obrigados a submeter previamente as letras de músicas à 

censura. As redações dos jornais passaram a conviver com a 

presença constante de censores. (...) Carros exibiam adesivos 

como “Brasil! Ame-o ou deixe-o!” ou até o mais ameaçador 

“Brasil! Ame-o ou morra!” (Homem. 2009, p. 83). 

 

A enumeração de confrontamentos entre Chico Buarque e a 

censura seria longa e cansativa. Ele chegou a declarar nos 

jornais que,  de cada três músicas enviadas para a censura, só 

uma era liberada. Em   alguns casos, tratava-se de censura 

política; em outros, de censura “moral” – reafirmando aquele 

velho esquema de qualquer ditadura: a aliança da repressão 

política com a repressão sexual (Bolle. 1980, p. 6-7). 

 

E, a partir deste outro viés, podemos repensar algumas passagens da canção, 

como “Já lhe dei meu corpo, minha alegria”, “Olha a voz que me resta”, “Deixe em paz 
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 Em uma referência à letra de Cálice (1973, em parceria com Gilberto Gil): “Pai, afasta de mim esse 

cálice / De vinho tinto de sangue / Como beber dessa bebida amarga / Tragar a dor, engolir a labuta / 

Mesmo calada a boca,  resta o peito / Silêncio na cidade não se escuta / De que me vale ser filho da santa / 

Melhor seria ser filho da outra / Outra realidade menos morta / Tanta mentira, tanta força bruta” 
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meu coração / que ele é um pote até aqui de mágoa”, além daquela supracitada. Todas 

elas ganham novo sentido ao pensarmos naqueles que tanto sofreram durante a ditadura 

militar, assim como o próprio Chico Buarque, que, como vimos, teve sua voz calada 

inúmeras vezes pela censura, e, eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá
11

, 

exilou-se, como tantos outros. 

4.2     Bem querer 

 

Observemos a letra da canção “Bem querer”: 

 

Quando o meu bem querer me vir 

Estou certa que há de vir atrás 

Há de me seguir por todos 

Todos, todos, todos os umbrais 

 

E quando o seu bem querer mentir 

Que não vai haver adeus jamais 

Há de responder com juras 

Juras, juras, juras imorais 

 

E quando o meu bem querer sentir 

Que o amor é coisa tão fugaz 

Há de me abraçar com a garra 

A garra, a garra, a garra dos mortais 

 

E quando o seu bem querer pedir 

Pra você ficar um pouco mais 

Há que me afagar com a calma 

A calma, a calma, a calma dos casais 

 

E quando o meu bem querer ouvir 

O meu coração bater demais 

Há de me rasgar com a fúria 

A fúria, a fúria, a fúria assim dos animais 

 

E quando o seu bem querer dormir 

Tome conta que ele sonhe em paz 

Como alguém que lhe apagasse a luz 

Vedasse a porta e abrisse o gás 
12
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 Trecho extraído da letra de Roda Viva (1967): “Tem dias que a gente se sente / Como quem partiu ou 

morreu / A gente estancou de repente / Ou foi o mundo então que cresceu / A gente quer ter voz ativa / 

No nosso destino mandar / Mas eis que chega a roda-viva / E carrega o destino pra lá” 
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Ao tentarmos analisar a canção dissociando-a de seu contexto, como fizemos 

com a canção anterior, percebemos que “Bem querer” é o lamento de um eu-lírico 

apaixonado (o “seu bem-querer”), que espera o ser amado (o “meu bem-querer”), 

mesmo sabendo que o fim desse relacionamento será rápido e doloroso. 

Identificamos como um lamento, dado o campo semântico das palavras, que tem 

caráter melancólico, como por exemplo, “mentir”, “adeus” e “jamais”, mas também 

pela interpretação da atriz Bibi Ferreira13, que canta essa canção em um tom pesaroso, 

lento, mudando somente nos últimos versos, cantados de forma rápida, semelhante ao 

desespero daquele que se vê preso em uma câmara de gás. 

Caracteriza-se como uma espera dada a repetição “(e) quando” a cada início de 

estrofe, sem nenhuma marca de que aquilo que se espera tenha acontecido de fato – o 

que reforça a melancolia do eu-lírico. A também repetição de algumas palavras, a 

exemplo do trecho “Há de me seguir por todos / Todos, todos, todos os umbrais”, 

reforça o fato desta espera ser um tanto quanto ilusória. 

O fim rápido desse amor se encontra na palavra “fugaz”, enquanto sua dor 

aparece de forma irônica quando o “seu bem-querer”, portanto, o próprio eu-lírico, irá 

dormir sob os cuidados do ser amado, que cuidará para que o outro “sonhe em paz / 

Como alguém que lhe apagasse a luz / Vedasse a porta e abrisse o gás”, portanto, o 

deixasse em lugar para que morresse agonizante e só. 

A canção descreve uma paixão do início ao fim. Na primeira estrofe, é o 

primeiro momento, o olhar e o “vir atrás” daqueles que se apaixonam e seguem esse 

amor “por todos os umbrais”. Na segunda, o eu-lírico admite saber que essa paixão terá 

um fim, ao “mentir que não vai haver adeus jamais”, e espera que, ainda assim, o seu 

amado lhe responda com “juras imorais”. Na terceira estrofe, será a vez do outro 

perceber que “o amor é coisa tão fugaz”, mas, na espera (ou ilusão) do eu-lírico, irá 

abraçá-lo “co’a garra dos mortais”, portanto, com a sede daqueles que sabem que vida é 

breve e a morte é a única certeza. A quarta estrofe traz um convite mais íntimo, que se 

completará na estrofe seguinte. O eu-lírico pede que o seu bem-querer fique um pouco 

mais e este, ao ouvir seu “coração bater demais”, irá rasgar-lhe “com a fúria dos 

animais”, o que simboliza claramente o ato ato sexual, animalesco, selvagem. Na sexta 
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 Atriz que interpretou Joana na montagem original na peça, e que aparece como intérprete também no 

disco Gota d’água, anos depois. 
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e última estrofe, o eu-lírico nos mostra que tem consciência de que, ao dormir, o seu 

bem-querer irá abandoná-lo, e tal acontecimento será como a própria morte sufocante de 

quem, como já foi dito, foi preso em uma câmara de gás. 

Na Gota d’água, a canção que acabamos de analisar é interpretada por Joana. 

Sob o viés da intergenericidade, analisando e relacionando peça e canção, observamos 

que esta última preenche o enunciado teatral de sentido, ao apresentar o drama vivido 

pela personagem principal. Isso se dá graças a elementos que são minuciosamente 

escolhido para tal, como por exemplo as palavras e os tons melancólicos. Aqui, 

diferentemente da canção “Gota d’água”, não há inversão de papeis: é claro para nós 

que Joana se entrega e Jasão a abandona no escuro, “como quem vedasse a porta e 

abrisse o gás”. 

O diálogo que sucede a interpretação desta canção, é uma discussão entre Joana 

e Jasão: 

 

Joana: Jasão, você é bem folgado. Chega aqui... / Joana, minha 

querida, sou eu, o ladrão / da tua tranquilidade, sou eu, fugi / 

levando todo o sangue que o teu coração / transferiu pro meu 

nome... (Hollanda; Pontes. 1976, p. 71) 

 

E, algumas falas depois, ele, como por ironia do destino, diz que ela é seu “bem-

querer” e que pensa sempre nela, numa oposição ao abandono indicado na canção: 

 

Jasão: Escuta mulher, sabe que eu gosto de ti? / Gosto muito, 

você sempre é meu bem-querer, / sempre. E nunca mais eu vou 

poder esquecer / você, esquecer o que você fez por mim... / 

Você me conhece, sabe que eu sou assim... / Não sou de 

esquecer, não tomo chá de sumiço / Penso sempre em ti e nos 

meninos (...) (Hollanda; Pontes. 1976, p. 72) 

 

Mais tarde, ele mesmo admite que um dia iriam se separar, e culpa a diferença 

de idade: 

 

Jasão: (...) Mas também veja o meu lado / Cedo ou tarde a gente 

ia se separar / Quando eu te conheci, tava pra completar / vinte 

anos, não foi? (...) / Você tinha trinta e quatro mas era bem / 

conservada,  a carroceria, bom molejo / (...) Só que dez anos se 

passaram desde então / (...) É claro que, daqui pra frente, cada 
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hora / do dia só vai servir pra nos separar (...) (Hollanda; 

Pontes. 1976, p. 73) 

 

Não temos registro, na peça, do que Joana esperava desse amor. E é justamente 

por não haver tal registro que a canção se faz presente, como um indício de que, assim 

como o eu-lírico da canção, Joana já sabia desde o princípio que sua entrega estaria 

fadada a um fim trágico. 

Agora, pensemos em como este tradicional diálogo entre Joana e Jasão é 

transportado do clássico Medeia para uma Gota D’Água moderna e condizente com a 

realidade carioca da época. Atentemos-nos a esta fala de Medeia: 

 

Medeia: (...) abrandarei / meu coração retribuindo teus insultos / 

e sofrerás ouvindo-me. Começarei / pelo princípio. Eu te salvei 

(todos os gregos / que embarcaram contigo na Argó bem 

sabem) (...). / Fui eu que, oferecendo-te modos e meios / de 

matar o dragão, (...) / fiz brilhar para ti a luz da salvação. / Traí 

meu pai, eu, sim, e traí a família / para levar-te a Iolco (foi 

maior o amor / que a sensatez); fiz Pelias morrer também, / da 

morte mais cruel, imposta pelas filhas, / e te librei de todos os 

receios, Jáson. / Tratado assim por nós, homem mais vil de 

todos, / tu me traíste e já subiste em leito novo / (e já tinhas teus 

filhos!). (...) / Dissipou-se / a fé nos juramentos teus e não sei 

mais / se crês que os deuses de outros tempos já não reinam / ou 

se pensasa que no momento há novas leis / para os mortais, pois 

deves ter noção, ao menos, / da tua felonia em relação a mim. / 

Ah! Esta mão direita e estes meus joelhos / que tantas vezes 

seguraste! Ah! Foi em vão / que tantas vezes me abraçaste, 

miserável! / Como fui enganada em minhas esperanças!... 

(Eurípedes. 2007, pp. 37-38). 

 

E, então, a esta fala de Joana: 

 

Joana: Eu sei muito bem o que você é, e faço / questão de dizer 

e repetir... (...) Pois bem, você / vai escutar as contas que eu vou 

lhe fazer: / eu te conheci moleque, frouxo, perna bamba, / barba 

rala, calça larga, bolso sem fundo. / Não sabia nada de mulher 

nem de samba / e tinha um puto dum medo de olhar pro mundo. 

/ As marcas do homem, uma a uma, Jasão, / tu tirou todas de 

mim. O primeiro prato, / o primeiro aplauso, a primeira 

inspiração, / (...) lembra? O primeiro cigarro, / a primeira 

bebedeira, o primeiro filho, / o primeiro violão, o primeiro 

sarro, / o primeiro refrão e o primeiro estribilho. / Te dei cada 

sinal do teu temperamento. / Te dei matéria-prima para o teu 

tutano. / E mesmo essa ambição que, neste momento / se volta 

contra mim, eu te dei por engano. / Fui eu, Jasão, você não se 

encontrou na rua. / Você andava tonto quando eu te encontrei. / 

Fabriquei energia que não era tua / para iluminar uma estrada 
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que eu te apontei. / (...) [Mas eu ] é que estava desperdiçando 

meu alento, / estava vestindo um boneco de farinha. / Assim 

que bateu o primeiro pé-de-vento, assim que despontou um 

segundo horizonte, / lá se foi meu homem-orgulho, minha obra / 

completa, lá se foi pro acervo de Creonte. (...) / Aproveitador! 

Aproveitador!... (Hollanda; Pontes. 1976, pp. 75-76) 

 

 Podemos perceber que o intuito de ambas as falas é o mesmo: mostrar para o 

homem traidor todo o esforço e toda a entrega a que essas mulheres se submeteram para 

que ele se fizesse homem e que tivesse sucesso em suas ambições. Contudo, é bastante 

claro que o discurso de cada uma dessas falas é construído com valores e signos 

ideológicos pertinentes à época a qual cada uma se encontra. A Medeia grega fala dos 

perigos e dos seres mitológicos que se encontravram no caminho de Jasón, sobre os 

quais este só conseguiu ter sucesso com a ajuda dela; da traição de sua própria família; 

como matou o próprio irmão Absirto em sua fuga com Jasón e os Argonautas; e como 

incitou as filhas de Pélias a assassinarem o próprio pai. A Medeia carioca, por sua vez, 

fala de transformar um moleque em um homem, fazê-lo conhecer a mulher e o samba; 

da ambição e do olhar para o mundo; da cachaça, do cigarro, do violão; e do primeiro 

filho. São valores completamente díspares, mas de extrema importância dentro de seu 

próprio contexto sócio-histórico. O terror de dragões e touros que expelem fogo pelas 

narinas, bem como o peso do esquartejamento do próprio irmão e a consequente fúria 

dos deuses são, obviamente, fatos horripilantes, mas de jeito nenhum condizentes com a 

realidade atual. Da mesma maneira, a maturidade e a sexualidade; a cachaça, o cigarro e 

a música, tais como apresentados em Gota D’Água, não tinham esse mesmo valor 

ideológico na antiguidade. Aqueles são os valores de uma sociedade grega e antiga. 

Estes, os valores de uma sociedade carioca e moderna. 

 

 

4.3     Basta um dia 

 

Observemos a letra da canção “Basta um dia”: 

 

Pra mim 

Basta um dia 

Não mais que um dia 

Um meio dia 

Me dá 
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Só um dia 

E eu faço desatar 

A minha fantasia 

Só um 

Belo dia 

Pois se jura, se esconjura 

Se ama e se tortura 

Se tritura, se atura e se cura 

A dor 

Na orgia 

Da luz do dia 

É só 

O que eu pedia 

Um dia pra aplacar 

Minha agonia 

Toda a sangria 

Todo o veneno 

De um pequeno dia 

 

Só um 

Santo dia 

Pois se beija, se maltrata 

Se come e se mata 

Se arremata, se acata e se trata 

A dor 

Na orgia 

Da luz do dia 

É só 

O que eu pedia, viu 

Um dia pra aplacar 

Minha agonia 

Toda a sangria 

Todo o veneno 

De um pequeno dia 
14

 

 

Ao tentarmos analisar a canção dissociando-a de seu contexto, percebemos que 

trata-se da afirmação de que, para este eu-lírico agoniado (“Minha agonia”), um só dia é 

o suficiente (“Pra mim / Basta um dia”) para que realize tudo o que precisa para dar fim 

ao seu sofrimento, bem como de um pedido ao seu interlocutor, para que lhe conceda tal 

desejo (“Me dá / Só um dia”), algo que ele pediu e continuou pedindo, ação marcada 

pelo verbo “pedia”, no pretérito imperfeito do indicativo. A canção estabele um diálogo 

falho, uma vez que, além de não estar presente a voz desse a quem o eu-lírico clama, 
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notamos também a presença da figura de linguagem “viu” no trecho “É só / O que eu 

pedia, viu”, chamando a atenção de seu interlocutor para aquilo que o eu-lírico lhe diz. 

 Notamos que toda a canção apresenta um campo semântico de intensa 

morbidez, onde as únicas palavras que não caberiam a tal classificação, aparecem 

sempre acompanhadas daquelas que implicam sofrimento, como é o caso, na primeira 

estrofe, de “se jura” contrastado com “se esconjura”, “se ama” com “se tortura”, “se 

cura” com “se atura” (“a dor”), concluindo que, num mesmo dia, pode-se ter 

sentimentos tão opostos –  as juras de amor tornam-se maldições (até exorcismos, se 

recorrermos a outras significações do verbo “esconjurar”), é possível amar e torturar, 

aturar uma dor e então curá-la. Na segunda estrofe, identificamos a mesma relação de 

oposição ao observamos as expressões “se beija” e “se maltrata”, “se come” e “se 

mata”, “se acata” e “se trata” (“a dor”) – os beijos e o amor, representado vulgamente na 

expressão “se come”, transformam-se em maltrato e assassinato, mas logo surge um 

respeito irônico e se trata a dor. Tudo isso ocorre “Na orgia / Da luz do dia”, onde 

podemos pensar que “orgia”, além de um bacanal, pode remeter-nos, em sentido 

figurado, também a uma desordem ou anarquia. Sendo assim, a canção é a 

anarquização, ou ainda desmoralização, dos sentimentos de um eu-lírico que sofre e 

pretende dar cabo a este sofrimento em um único dia (“Só um dia / E eu faço desatar / A 

minha fantasia”, “Um dia pra aplacar / Minha agonia”). 

 É interessante pensar que a canção “Basta um dia” originalmente havia sido 

composta para o musical Calabar, mas, com a letra proibida pela censura, a melodia 

ficou engavetada até que Chico Buarque a reaproveitou em Gota d‘água. Observemos, 

abaixo, a letra original da canção: 

 

Ninguém sabe de nada 

Ninguém viu nada 

Ninguém fez nada 

Ninguém é culpado 

Bichos de estimação 

Nesse jardim 

Cuidado 

Estão todos gordos 

Sempre cem por cento cegos, 

Cem por cento surdos-mudos 

Cem por cento sem perceber 

A agonia 

Da luz 

Do dia. 
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Você, 

Seu ventre inchado 

Ainda vai gerar 

Um fruto errado 

Um bonequinho 

Um macaquinho de marfim 

Castrado. 
15

 

 

 Observamos o aproveitamento de alguns versos da canção “Basta um dia” de 

Calabar para a versão de Gota d’água. No entanto, não nos aprofundaremos em 

compreender a intertextualidade e a interdiscursividade entre as duas peças. Quaisquer 

conclusões sobre tal seriam meras especulações. Como Joana diz a Jasão, “É perigoso 

porque de repente / está dando às palavras a intenção / que interessa a você...” 

(Hollanda; Pontes. 1976, p. 126). 

 De volta ao nosso corpus, pensemos em como a intergenericidade mescla a 

canção e o texto teatral da Gota d’água, preenchendo-os de sentido. Na peça, a canção 

“Basta um dia” é precedida de um diálogo entre Joana e Creonte: 

 

Creonte: Eu vim / aqui, saí dos meus cuidados, pra falar / que 

aqui nesta vila você não vai ficar / nem mais um minuto, pode ir 

andando, sim? / Pega teus troços, teus filhos e pé na 

estrada...(Hollanda; Pontes. 1976, p. 148) 

 

 Joana se nega a sair, diz que aquele é o seu lugar e que ele não pode colocá-la 

para fora. E indaga: 

 

Joana: Creonte... Por que um homem onipotente / assim, 

poderoso assim, precisa jogar / toda a sua força em cima duma 

mulher / sozinha... por que?... 

Creonte: Você quer saber?... 

Joana: Por que? 

Creonte: Por medo... 

Joana: Medo de mim?... 

Creonte: Medo de você/ cim, porque você pode investir a 

qualquer / hora. Tá calibrada de ódio, a arma na mão / E a vida 

te botou em posição de tiro / Só falta a vítima, mais nada. (...) 

Joana: Mas o que é que eu posso lhe fazer? Posso nada / Estou 

de mãos atadas, tenho que cuidar / de dois filhos... 
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Creonte: Sinto, mas não posso fazer / coisa alguma. Prefiro 

ouvir você agora / me esculhambando, xingando a mãe, indo 

embora / aos berros, que ficar aqui pra cometer / um desatino, 

me dar aborrecimento (Hollanda; Pontes. 1976, pp. 149-150). 

 

 Creonte a expulsa por temer que Joana cometa alguma loucura. A mulher, 

dissimulada, pede que lhe dê ao menos um dia, para que possa se orientar e saber para 

onde ir. Sua astúcia é comprovada logo a seguir, num pequeno monólogo, seguido da 

canção “Basta um dia”: 

 

Joana: Um dia, preciso / mais do que isso? Por que? Pra que? 

Quem te pariu / só precisou de um dia. O que se construiu / em 

séculos se destrói num dia. O Juízo / Final vai caber inteirinho 

num só dia / Quando me deu um dia, você se traiu, / Creonte, 

você não passa de um imbecil, / porque hoje me deu muito mais 

do que devia (Hollanda; Pontes. 1976, p. 151). 

 

Gêneros distintos, teatral, poético e cancioneiro, se mesclam por meio de 

palavras, expressões, sentimentos comuns num mesmo discurso, complementando uns 

aos outros. O “dia” que Joana pede, com sede de vingança, é o mesmo “dia” que o eu-

lírico da canção pede, a fim de “aplacar sua agonia / Toda a sangria / Todo o veneno”. 

Prestemos atenção no significado de tudo que o eu-lírico pretende “aplacar”. A 

palavra “agonia” nos remete à ânsia de morte, à angústia e a um derradeiro grau de 

decadência. “Sangria” é o ato ou efeito de sangrar, é o sangue extraído ou derramado. 

“Veneno” é a substância que perturba ou destrói as funções vitais, mas também, em 

sentido figurado, aquilo que corrompe moralmente, uma má intenção, ou ainda, uma 

pessoa de má índole. Tais palavras nos remetem aos sentimentos de Joana, bem como 

ao final de Gota d’água.  

 A Medeia carioca pretende vingar-se de seu amor Jasão preparando uns bolos de 

carne, que envenenará e fará com que seus filhos entreguem à noiva, Alma. Contudo, 

quer que os filhos voltem correndo, pois, nas palavras de Joana, “também vamos 

comemorar, sós, só nós três, / vamos mastigar um naco de eternidade” (Hollanda; 

Pontes. 1976, p. 161). Pretende, assim como a Medeia de Eurípedes, matar a mulher 

com quem Jasão irá se casar, e também seus próprios filhos. Contudo, a Medeia carioca 

não compartilha do mesmo fim que a Medeia clássica: Joana irá se matar, comendo do 

mesmo bolo de carne envenenado que dá aos filhos. A distinção entre a tragédia clássica 



 

45 
 

e a carioca se dá também no que diz respeito à Alma, noiva de Jasão, que não morre, 

pois seu pai recusa o presente malicioso de Joana. 

 De volta às palavras e seus significados, vejamos como o seguinte trecho da 

peça as preenche de sentido. Quando Joana envena os bolos de carne, seu monólogo traz 

palavras não só do campo semântico intenso e mórbido que observamos em “Basta um 

dia”, como também do lamento de “Gota d’água”: 

 

Joana: Tudo está na natureza / encadedo e em movimento - / 

cuspe, veneno, tristeza, / carne, moinho, lamento, / ódio, dor, 

cebola e coentro, / gordura, sangue, frieza, / isso tudo está no 

centro / de uma mesma e estranha mesa / Misture cada elemento 

- / uma pitada de dor, / uma colher de fomento, / uma gota de 

terror / O suco dos sentimentos, / raiva, medo ou desamor, / 

produz novos condimentos, / lágrima, pus e suor / Mas, inverta 

o segmento, / intensifique a mistura, / temperódio, lagrimento, / 

sangalho com tristezura, / carnento, venemoinho, / remexa tudo 

por dentro, / passe tudo no moinho, / moa a carne, sangre o 

coentro, / chore e envenene a gordura / Você terá um unguento, 

/ uma baba, grossa e escura, / essência do meu tormento / e 

molho de uma fritura / de paladar violento / que, engolindo, a 

criatura / repara o meu sofrimento / co’a morte, lenta e segura 

(Hollanda; Pontes. 1976, pp. 160-161). 

 

 Gota d’água é uma gota de lágrima, de sangue, de suor e de terror. É o que 

pudemos concluir analisando essas três canções, até o momento. A intergenericidade, a 

interdiscursividade e a intertextualidade cumprem sua função na construção poética e 

intensificam sentimentos que, apartados de seu contexto, perderiam grande parte de seu 

sentido, tão intenso e trágico – essência da peça. 

 

 

4.4     Flor da idade 

 

Observemos a letra da canção “Flor da idade”, composta, originalmente, para o 

filme Vai trabalhar, vagabundo, de Hugo Carvana, e depois utilizada na peça Gota 

d’água: 

 

A gente faz hora, faz fila na Vila do Meio-dia 

Pra ver Maria 
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A gente almoça e só se coça e se roça e só se vicia 

A porta dela não tem tramela 

A janela é sem gelosia 

Nem desconfia 

Ai, a primeira festa, a primeira fresta, o primeiro amor 

 

Na hora certa, a casa aberta, o pijama aberto, a família 

A armadilha 

A mesa posta de peixe, deixa um cheirinho da sua filha 

Ela vive parada no sucesso do rádio de pilha 

Que maravilha 

Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor 

 

Vê passar ela, como dança, balança, avança e recua 

A gente sua 

A roupa suja da cuja se lava no meio da rua 

Despudorada, dada, à danada agrada andar seminua 

E continua 

Ai, a primeira dama, o primeiro drama, o primeiro amor 

 

Carlos amava Dora que amava Lia que amava Léa  

[ que amava Paulo 

Que amava Juca que amava Dora que amava Carlos  

     [ que amava Dora 

Que amava Rita que amava Dito que amava Rita que amava 

Dito que amava Rita que amava 

Carlos amava Dora que amava Pedro que amava tanto 

     [ que amava 

A filha que amava Carlos que amava Dora que amava 

[ toda a quadrilha
16

 

 

Logo de início, percebemos que a canção apresenta dois momentos. As três 

primeiras estrofes trazem a história de Maria, moça “despudorada” e “dada”, contada 

por aqueles que “fazem hora, fazem fila na Vila do Meio-dia”. A quarta e última estrofe 

é uma clara referência ao poema “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade, que 

vemos logo abaixo: 

 

João amava Teresa que amava Raimundo 

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, 
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 HOLLANDA, C. B. de. “Flor da idade”. Gota D’Água. Rio de Janeiro: RCA Victor, 1977. 
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Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história. 
17 

 

O poema-piada de Drummond apresenta uma série de desencantos e 

desencontros, marcados pela permanente falta de corrêspondencia das relações 

amorosas (o primeiro ama um segundo, que não o corresponde e, contudo, ama um 

terceiro, e assim por diante – “João amava Teresa que amava Raimundo”). Tudo isso 

dentro das características modernistas de Drummond: anti-lirismo, crítica, ironia e 

humor, onde todos que amavam tem um destino solitário ou trágico, com exceção de  

Lili, aquela “que não amava ninguém”, e, contudo, a única que se casa – insinuando que 

o casamento nada tem a ver com as história de amor – com J. Pinto Fernandes, um 

personagem fora da quadrilha. 

 A última estrofe de “Flor da idade” apresenta histórias semelhantes às do poema 

de Drummond. Porém, na canção de Chico Buarque há casais que tem seu sentimento 

correspondido, “Rita que amava Dito que amava Rita”; há personagens que não tem seu 

nome citado, “filha [de Pedro] que amava Carlos”; há quem ame a todos,  “(Dora) que 

amava toda a quadrilha”; e há também, a insinuação de amores bissexuais, “Dora que 

amava Lia / (...) Dora que amava Pedro”. Wagner Homem nos diz que: 

 

O jornalista Humberto Werneck conta que os homofóbicos 

profissionais da tesoura viram relações homossexuais na 

ciranda final (...), e Chico teve que recorrer ao dicionário para 

provar que o verbo ama nem sempre tem uma conotação 

erótica. (Homem. 2009, p. 119). 

 

 Seguindo a indicação do próprio compositor, não devemos considerar o “amar” 

da canção como tão somente erótico e carnal, mas também seu caráter afetuoso, de 

querer bem – ou bem-querer, numa alusão, feita por nós, à canção de mesmo nome. 

 Voltemos novamente ao início da canção, antes de análisá-la como um todo e 

associando-a ao restante da Gota d’água. Maria, a moça “despudorada”, é sempre 

vigiada por aqueles que são tratados na canção por “a gente”, referindo-se tanto a um 

determinado grupo de pessoas, como a todos nós. O ato de “fazer fila (...) / Pra ver 

Maria” apresenta uma ambiguidade, porém, em todos os sentidos, é dotada de um 

grande apelo sexual. Podemos entender, primeiramente, que todos “fazem fila” para ter 
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 O poema faz parte da primeira obra poética Drummond, livro entitulado Alguma Poesia, de 1930. 
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seu momento com Maria – fato que reforça sua imagem de “dada” – por meio do trecho 

“A gente almoça e só se coça e se roça e só se vicia”, compreendedo “só” como 

“somente” ou “apenas”. Porém, se pensarmos que “só” pode significar também 

“desacompanhado” e “solitário”, os atos de “só se coçar e se roçar” e “só se viciar”, 

podem indicar a masturbação daqueles que “veem Maria”, através da porta dela, que 

“não tem tramela”, e da janela “sem gelosia” – e a moça “Nem desconfia” de que está 

sendo observada. 

 A segunda estrofe é o convite feito ao olhar desse primeiro amor, “Na hora certa, 

a casa aberta, o pijama aberto, a família”, como que marcando um encontro, ou “A 

armadilha”. Para compreendermos “A mesa posta de peixe, deixa um cheirinho da sua 

filha”, recorremos a um dicionário da época e percebemos que “peixe” significa, em 

sentido figurado, “moça vistosa e garrida” – ou seja, a “armadilha” é a própria moça 

posta sobre a mesa, que pode também estar em sentido figurado e significar, portanto, a 

própria cama. 

Pensamos que “Ela vive parada no sucesso do rádio de pilha” venha a 

complementar o trecho “Vê passar ela, como dança, balança, avança e recua”, como se a 

moça, enquanto escuta o rádio de pilha, dançar e, como sempre, é observada. Há, 

inclusive, uma admiração daquele que a observa, “Que maravilha”, e também um 

convite para que o interlocutor faça o mesmo – convite este marcado pelo trecho “Vê 

passar ela”, com o verbo “ver” no imperativo. Os trechos “(...) como [ela] dança, 

balança, avança e recua” e “A gente sua” nos remetem novamente à imagem do ato 

sexual – seja ele solitário ou acompanhado de Maria. O dito popular “roupa suja se lava 

em casa”, que significa que não se deve expor sua própria vida na frente de estranhos, 

aparece, na canção, às avessas: “A roupa suja da cuja se lava no meio da rua”, como se 

Maria fizesse questão de que todos lhe vigiassem e soubessem seus segredos. O trecho 

seguinte, “Despudorada, dada, à danada agrada andar seminua / E continua” só faz 

fortalecer a ideia de que Maria é uma moça descarada ou, no popular, sem-vergonha.  

 Os versos finais de cada uma dessas três primeiras estrofes complementam tudo 

que foi dito acima à respeito de Maria, e ainda nos fazem compreender o por quê de 

“Flor da idade” ser o título da canção. As “primeiras vezes” de Maria – a festa, a fresta, 

o copo, o corpo, a dama, o drama, e, onipresente, o primeiro amor – nos fazem pensar 

que Maria é ainda uma menina, que está na “flor da idade”. Contudo, “flor da idade” 

pode nos remeter também a uma mulher madura, uma vez que esta expressão também é 

utilizada no lugar de “melhor idade”, que diz respeito aos idosos. Se pensarmos ainda 
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que “idade” pode carregar o mesmo sentido de “era”, como a demarcação de um 

período, a “flor” dessa idade, o que há de mais bonito nessa era são as garotas 

despudoradas como Maria. E não podemos nos esquecer que a flor, no vocábulário da  

botânica, nada mais é do que o próprio órgão de reprodução das plantas. E, então, o 

restante da canção viria complementar toda o sentido de amor despudorado dessa 

“idade”. 

 E por que, então, chama a moça de Maria? Pelo mesmo motivo que a nossa 

Medeia se chama Joana, fato explicado anteriormente, quando traçamos um panorama 

sobre as personagens. Maria, assim como João, é um nome bastante popular, e, admite o 

mesmo sentido pejorativo graças a esse fato. Associa-se ao também pejorativo à ideia de 

mulher insignificante, sem importância ou valor, e ao pesar ideológico que carrega o 

nome Maria Madalena, personagem bíblica sob a qual pairam especulações de que fosse 

uma prostituta, mesmo sendo uma das discípulas mais dedicadas de Jesus Cristo. Sendo 

assim, Maria torna-se um alter ego daquela Joana mundana. 

 Continuemos, então, reconhecendo os diálogos entre a canção “Flor do idade” e 

a Gota d’água, de Chico Buarque. Todo o ato de observar que a canção implica, nos 

remete a própria vizinhança da Vila do Meio-dia, que, percebemos agora, não leva tal 

nome a mero acaso. Todos os personagens que moram no conjunto habitacional onde a 

história se desenrola ficam, a todo momento, comentando o que se passa na vida de 

Joana e de Jasão – principalmente da primeira, especulando sempre qual o estado de seu 

sofrimento. Corina, dada a proximidade que tem de Joana, está constantemente 

defendendo-a e aparece algumas vezes pedindo que cessem com as fofocas e com o 

quiproquó: 

 

Corina: (...) Já chega de nhém-nhém-nhém, blá-blá-blá, / disse-

me-disse, diz-que-diz, zoeira. / Chega, Nenê, pro bem de Joana, 

esqueça. / Senão daqui a pouco o zum-zum-zunido / de boca em 

boca inda chega ao ouvido / da comadre e dali vai pra cabeça, / 

onde fermenta e vira uma amargura / que se despeja no seu 

coração (Hollanda; Pontes. 1976, p. 6). 

  

Um breve comentário quanto à citação anterior. É interessante observamos como 

certas palavras se repetem. A “amagura / que se despeja no seu coração [de Joana]” nos 

remete claramente ao sofrimento do eu-lírico de “Gota d’água”, aquele do qual “o 
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coração é um pote até aqui de mágoa”, essa amargura que foi despejada gota a gota no 

coração de Joana. 

De volta ao observar. O olhar voluptuoso da canção desaparece, em partes, no 

texto teatral, e é substituído por um olhar de interesse corriqueiro, popularmente 

conhecido como fofoca. Dissemos que desaparece “em partes” pois Cacetão, gigolô e 

um dos moradores da Vila do Meio-dia, deseja Joana secretamente e, portanto, a 

observa tal qual a gente da “Flor da idade” observa uma Maria despudorada. 

  

Cacetão [bêbado, sujo e roto, em frente à casa de Joana]: (...) 

Ô, Joana... Joana... Princesa... Rainha.... / Todos eles tem vida 

pra cuidar... / Tem lar, mulher, filhos, copa e cozinha... / Por 

isso pensam que vão te deixar / só. Mas não vão. Você tem toda 

a minha / solidariedade. Eu não tenho lar, / nem filho, nem 

cozinha. Mas sozinha / é que você não fica. Vou contar: / pra 

ser gigolô é preciso ter / caráter, ouviu? Você vai casar / 

comigo, Joana. Quero agradecer / a quem acaba de te encurralar 

/ pra mim, os sacanas. Você vai ser / minha. Vai ser minha 

filha, meu lar, / minha cozinha, ser minha mulher. / Rainha, sai 

da janela. Desponta, / estrela. Faz dez anos que eu te espero... / 

Dez anos que eu bebo por tua conta... / Você sabe... Cê sabe que 

eu te quero  (Hollanda; Pontes. 1976, p. 147). 

 

 Os “dez anos” ao quais Cacetão se refere são justamente os dez anos em que 

Joana esteve envolvida com Jasão. E, apesar dele dizê-lo, não há marcas no texto de que 

Joana saiba do sentimento que ele alimentou por ela durante todos esses anos. Ao que 

segue, e não por mero acaso, Cacetão canta sozinho a “Flor da idade”. Genialidade da 

construção poética de Chico Buarque, mesclando gêneros e discursos distintos, 

preenchendo-os de sentido. 
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5.      Outras canções e falas sublinhadas por melodias 

 

 

 

Neste momento da pesquisa, propomo-nos a analisar não só as quatro canções já 

ditas, mas também outras que aparecem no corpo da peça, bem como diversas falas de 

personagens sublinhadas por melodias. Trata-se de um trabalho um tanto desafiador e 

que, infelizmente, não nos permite grande meticulosidade na análise, uma vez que não 

temos acesso ao áudio da peça, nem de quaisquer outras gravações que pudessem nos 

indicar o ritmo, a entonação etc. 

Atearemo-nos, portanto, aos elementos linguísticos e, apenas vez ou outra, aos 

translinguísticos destes enunciados, diferentes gêneros discursivos postos em diálogo. 

Seguiremos a ordem com que falas e canções aparecem na peça e veremos que, ao 

contrário das canções anteriores, alguma destas não nos permitirão uma análise pura, 

dissociando-as do seu contexto, pois muitas vezes citam nomes dos personagens e 

situações de dentro da peça. 

 

 

5.1     Cacetão cantando 
18

 

 

Observemos a letra desta embolada 19, cantada em solo pelo gigolô Cacetão: 

 

Depois de tanto confete 

Um reparo me compete 

Pois Jasão faltou à ética 

Da nossa profissão 

Gigolô se compromete 

Pelo código de ética 

                                                           
 
18

 Até o momento, os subtítulos continham o nome das canções a serem analisadas. Os subtítulos desta 

sessão, contudo, serão um tanto despadronizados, uma vez que não há indício de um nome para cada uma 

das canções e falas que apresentaremos. 

 
19

 Neste caso, sabemos que se trata de uma embolada, pois há essa marcação nas rubricas da peça: 

“Primeiro plano para o botequim, onde já se ouvem os primeiros acordes e o ritmo de uma embolada” 

(Hollanda; Pontes. 1976, p. 25). 
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A manter a forma atlética 

A saber dar mais de sete  

A nunca virar gilete 

A não rir enquanto mete  

Nem jamais mascar chiclete 

Durante sua função 

Mas a f alta mais violenta 

Sujeita a pena cruenta 

É largar quem te alimenta 

Do jeito que fez Jasão 

Veja a minha ficha isenta 

Tenho alguém que me sustenta 

Que já passou dos sessenta 

Que mais de uma não agüenta 

Que desmonta quando senta 

Que é careca quando venta 

E este amigo se apresenta 

Domingo sim, outro não 

Não é virtude nem vício 

É um pequeno sacrifício 

É um músculo do ofício 

Em constante prontidão 

Fecho os olhos e, viril, 

Tomo ar, conto até mil 

Penso na Miss Brasil 

E cumpro co’a obrigação 
20

 

(Hollanda; Pontes. 1976, pp. 25-26) 

 

Ao analisarmos a canção, percebemos tratar-se de repreensão à atitude de Jasão, 

uma apologia às regras básicas da profissão de gigolô e a sua responsabilidade para com 

quem o sustenta. A canção se dá num momento onde os vizinhos de Joana, moradores 

da Vila do Meio-Dia, estão conversando sobre a atitude imoral de Jasão, a partir de uma 

notícia publicada no jornal sobre sua música e como seu sucesso seria determinante na 

separação de Joana, que sempre o mantivera. 

Nos primeiros quatro versos, notamos que Cacetão, dentre a bagunça da 

conversa (“Depois de tanto confete”), que se altera entre comentários de mulheres e de 

homens, nos diferentes planos da peça, resolve se posicionar (“Um reparo me 

compete”), explicando, na sua visão e na visão de sua profissão, que o erro do colega foi 

“faltar à ética / da nossa profissão”. Cacetão segue, então, cantando as regras básicas (o 

“código de ética”) de um gigolô: “manter a forma atlética”; “saber dar mais de sete”, 
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 Respeitamos a ideitação dos versos apresentada no livro. 
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portanto, ser capaz de fazer sexo mais de sete vezes, para satisfazer suas clientes; 

“nunca virar gilete”, o que significa não tornar-se homossexual, uma vez que, na 

linguagem chula, “gilete” designa os pederastas ou os bissexuais; “não rir enquanto 

mete / Nem jamais mascar chiclete / Durante sua função”. 

Na estrofe seguinte, Cacetão repreende a atitude de Jasão, dizendo que “a falta 

mais violenta / Sujeita a pena cruenta / é largar quem te alimenta / Do jeito que fez 

Jasão”, e mostra como ele próprio é responsável com suas obrigações de gigolô, pois 

tem uma “ficha isenta”: há uma mulher que o sustenta, e esta é velha, “já passou dos 

sessenta”, “desmonta quando senta”, “é careca quando venta”, e ele não precisa de 

muito esforço para satisfazê-la, pois “mais de uma [ela] não aguenta”, mas que, mesmo 

assim, ele cumpre sua função (“este amigo se apresenta / Domingo sim outro não”). 

Depois, Cacetão reconhece que ter tais relações com essa mulher mais velha não 

é lá algo muito bom (“Não é virtude”), nem algo ruim pelo qual ele tivesse um 

inexplicável vício (“nem um vício”), mas que é “um pequeno sacrifício”, um “um 

músculo do ofício”. Percemos uma mudança na expressão popular “ossos do ofício”, 

que designa as dificuldades, as durezas que uma pessoa suporta em determinado ofício, 

emprego ou atividade, e atribuímos essa mudança de “ossos” para “músculo”, dado o 

fato dessa “dificuldade” que os gigolôs encontram em manter relações com uma mulher 

mais velha não ser algo completamente ruim. A seguir, descreve como ele, “Em 

constante prontidão” mesmo nestes casos, “fecha os olhos”, “toma ar” , “conta até mil”, 

“pensa na miss Brasil” e cumpre “co’a obrigação”. 

E por quê uma embolada? Segundo Pitthan, 

 

A embolada é uma forma poético-musical de tradição 

nordestina, em compasso binário e com andamento 

rápido. Este tema tem métrica preponderantemente em  

redondilha maior e letra com rima acentuada, o que 

facilita a compreensão do ouvinte. Aqui no contexto, 

evidencia a imigração do nordestino para a grande 

cidade, onde se passa o conflito, de forma a 

transparecer não apenas o cômico/patético da situação 

mostrados na letra da canção, mas também a questão 

social e a influência da cultura regional. (2011, p. 112) 

 

Verificamos que a canção, pensando em sua essência intergenérica, a considerar 

letra e música, contribui imensamente para a construção da sentido na tragédia carioca. 

Não só é responsável por nos apresentar o juízo de valor que o personagem faz de Jasão, 
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como também nos dá informações sobre ele, sua profissão, sua classe social – enfim, 

sua própria cultura. 

 

 

 

5.2     Filosofia da Vida 
21

 

 

Observemos a letra da canção “Filosofia da Vida”, entoada por Creonte: 

 

 Ergue a cabeça, estufa o peito 

fica olhando a linha de fundo, 

como que a olhar nenhum lugar 

Seguramente é o melhor jeito 

que há de se olhar pra todo mundo 

sem ninguém olhar teu olhar 

Mostra total descontração 

deixa os braços soltos no ar 

e o lombo sempre recostado 

Assim é fácil dizer “não” 

pois ninguém vai imaginar 

que foi um “não” premeditado 

Cruza as pernas, que o teu parceiro 

vai se sentir mais impotente 

vendo a sola do teu sapato 

E se ele ousar falar primeiro 

descruza as pernas de repente 

que ele vai entender no ato 

(Hollanda; Pontes. 1976, p. 35) 

 

 Ao contrário da canção anterior, esta nós podemos tentar analisar dissociando-a 

de seu contexto. Trata-se de uma espécie de cartilha, onde o eu-lírico dá dicas de como 

comportar-se no perante outras pessoas, parecendo-lhes sempre superior. Como o 

próprio Creonte diz antes de começar a cantá-la, é a “cartilha da filosofia do bem 

sentar” (Hollanda; Pontes. 1976, p. 35), onde entendemos este “bem sentar” como 

sendo “dominar”, uma vez que, enquanto canta, Creonte está ajeitando Jasão em uma 

“cadeira imponente, muito trabalhada, quase um trono” (Hollanda; Pontes. 1976, p. 26). 

 Na letra, identificamos um padrão: há sempre três versos contendo dicas de 

postura, onde olhar e o que fazer, seguidos de outros três versos explicando qual 
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resultado tais ações terão naquele encara seu intelocutor. As únicas exceções se dão nos 

últimos versos, onde há apenas um com a dica e os outros dois com o resultado 

esperado. Na primeira dica, “Ergue a cabeça, estufa o peito / Fica olhando a linha de 

fundo, / Como que a olhar nenhum lugar”, o eu-lírico ensina a seu interlocutor como 

ostentar um olhar soberano, pois poderá “olhar pra todo mundo”, sem que ninguém ouse 

encará-lo, “Sem ninguém olhar teu olhar”. Na segunda dica, “Mostra total descontração 

/ Deixa os braços soltos no ar / E o lombo sempre recostado”, ensina-o a sentar-se em 

seu trono, a fim de que sinta-se imponente para dizer “não” a todos, qualquer que seja a 

situação (“Assim é fácil dizer “não” / Pois ninguém vai imaginar / Que foi um “não” 

premeditado”). Na terceira dica, onde já se nota a exceção supracitada, ensina-o que 

“cruze as pernas”, um sinal corporal que indica pouco caso ao que se fala, pois “o teu 

parceiro / Vai se sentir mais impotente / Vendo a sola do teu sapato”, como se o ato de 

ver a sola do sapato do outro fosse uma espécie de submissão, seja pela baixeza, seja 

pela posição social e econônima, se aquele que estiver sentado se ostente usando sapatos 

de marca. A última dica considera um possível movimento (“se ele ousar falar 

primeiro”) daquele que encara quem senta no trono, e o eu-lírico manda que “descruze 

as pernas de repente / Que ele vai entender no ato”, ou seja, um movimento brusco 

daquele que antes se encontrava de pernas cruzadas, iria certamente mostrar a essa 

pessoa ousada o perigo da situação em que se encontra. 

 Agora, pensemos no contexto no qual esta canção se encontra: uma cena em que 

Alma expõe a Jasão a vida cheia de riquezas que eles terão assim que se casarem... 

 

Alma: Sabe, hoje estive lá no nosso apartamento / Você precisa 

ver, já estão no acabamento / Já colocaram todos os vidros fumê 

/ as esquadrias de alumínio. E a fachada / do prédio ficou bem 

moderna, liberty, / colonial e clássica. Puseram lambri / de 

madeira com mármore no hall de entrada / O elevador todo 

forrado de veludo / Ficou uma graça, apesar de esquentar um 

pouco / Mas entrando em casa é que você fica louco / co’o 

espaço das peças, a claridade, tudo / O chão está brilhando de 

sinteco, amor / Você está me ouvindo?... (Hollanda; Pontes. 

1976, p. 28) 

 

 Ao passo que o Jasão parece um pouco triste por deixar sua tradicional vida de 

sambista, boêmio carioca para trás: 
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Jasão: Eu só não gosto / de deixar este fim de mundo sem levar 

/ tudo o que sempre foi pra mim a vida inteira / Uma alegria ou 

outra, um pouco de saudade, / meus filhos, minha carteira de 

identidade, / cada bagulho, meu calção, minha chuteira, / a mesa 

do boteco, o time de botão, / tanto amigo, tanto fumo, tanta 

birita / que dava pra botar na sala de visita / mas ia atrapalhar 

toda a decoração... / (Vai nascendo uma introdução musical em 

ritmo de samba; Jasão segue) Sabe, Alma, um samba como 

“Gota d’água” é feito / dos carnavais e das quartas-feiras, das 

tralhas, / das xepas, dos pileques, todas as migalhas / que fazem 

um chocalho dentro do meu peito (...) (Hollanda; Pontes. 1976, 

pp. 29-30) 

 

E ela ri, dizendo, “Escuta o que eu lhe digo: / precisa definir seu repertório / Ou 

bem você dança a valsa comigo, / ou pula o carnaval no purgatório” (Hollanda; Pontes. 

1976, pp. 30). Em seguida, um diálogo entre Jasão e Creonte intensifica a diferença das 

classes econômicas e sociais cariocas, onde Creonte lhe explica como funcionam essas 

desiguais engrenagens usando, justamente, a cadeira/trono como exemplo: 

 

Creonte: Escute, rapaz, / você já parou pra pensar direito / o que 

é uma cadeira? A cadeira faz / o homem. A cadeira molda o 

sujeito pela bunda, desde o banco escolar / até a cátedra do 

magistério / Existe algum mistério no sentar / que o homem, 

mesmo rindo, fica sério / Você já viu um palhaço sentado? / 

Pois o banqueiro senta a vida inteira, / o congressista senta no 

Senado / e a autoridade fala de cadeira / (...) Sentado está Deus 

Pai, / o presidente da nação, o dono / do mundo e o chefe da 

repartição / O imperador só senta no seu trono, / que é uma 

cadeira co’imaginação / (...) Pois bem, esta cadeira é a minha 

vida / Veio do meu pai, foi por mim honrada / e eu só passo pra 

bunda merecida / Que é que você acha?... (...) Um dia vai ser 

sua essa cadeira / Quero ver você nela bem sentado, / como 

quem senta na cabeceira / do mundo. Sendo sempre respeitado, 

/ criando progresso, extirpando as pragas, / traçando o destino 

de quem não tem, / fazendo até samba, nas horas vagas / 

Porém... existe um pequeno porém / Não vai ser assim, pega, 

senta e basta / Primeiro você vai me convencer / que tem 

condições de assumir a pasta (Hollanda; Pontes. 1976, pp. 32-

34) 

 

 E depois disso, com ritmo bem marcado, Creonte canta a “Filosofia da Vida”, 

ajeitando seu genro na cadeira trono, ensinando-o a sentar-se na “cabeceira do mundo”, 

“extirpando as pragas” e “traçando o destino de quem não tem”. O texto teatral e o 
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cancioneiro mesclam-se na criação de uma significação maior para o discurso da Gota 

d’água. 

 

 

5.3     Refrão das Vizinhas 

 

Observemos a letra deste refrão, entoado pelas vizinhas em BG 
22

: 

 

 Comadre Joana 

Recolhe essa dor 

Guarda o teu rancor 

Pra outra ocasião 

Comadre Joana 

Abafa essa brasa 

Recolhe pra casa 

Não pensa mais não 

Comadre Joana 

Recolhe esses dentes 

Bota panos quentes 

No teu coração 

(Hollanda; Pontes. 1976, p. 37) 

 

Ao analisarmos este pequeno refrão, percebemos tratar-se de um apelo à Joana, 

para que esta contenha sua dor e sua raiva. Interessante pensar que a relação 

Corina/coro, explicada detalhadamente no capítulo pertinente às personagens, fica 

bastante clara aqui, onde o refrão é cantado por um coro de vizinhas que chamam Joana 

de comadre, e, no entanto, esta é comadre apenas de Corina. 

Também verificamos um padrão aqui: um verso vocativo, “Comadre Joana”, 

vem sempre acompanhado de outros três versos, que contêm os diferentes apelos destas 

mulheres, que compadecem da dor de Joana. Como todas as músicas que dizem respeito 

à essa dor, apresenta um campo semântico carregado de sofrimento, como podemos ver 

em “dor”, “rancor”, “brasa”, “bota panos quentes / no teu coração”, o que podemos 

relacionar com aquele coração que precisa de paz, que é um “pote até aqui de mágoa”, 

da canção “Gota d’água”. 
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 BG, abreviação de background (em português, “plano de fundo”). 
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 Esse mesmo refrão aparece cortando um monólogo de Joana apenas algumas 

cenas depois, como veremos adiante e entenderemos o por quê. 

 

 

5.4     Refrão de Creonte 

 

Observemos esta fala solo de Creonte, recitada em tom impessoal enquanto a 

orquestra toca “Gota d’água” em BG 
23

, como se tocasse no rádio da oficina de Egeu: 

 

 Sou franco – pra minha menina 

contava com coisa mais fina 

Pensava assim... um diplomata, 

um gerente... um tecnocrata, 

tenente, major, capitão, 

político da situação... 

Quem me dera um capitalista 

ou quem sabe um psicanalista 

Por que não ginecologista? 

Talvez até mesmo um dentista, 

qualquer coisa menos sambista, 

porque Alma não é masoquista 

e, ora porra, eu não sou leão 

Que ela arranjasse um burocrata 

de óculos, terno e gravata 

Bancário, mesário, escrivão,  

político da oposição! 

Um simples assalariado, 

um mero psicanalisado, 

Cadete, cabo, reservista, 

guarda de trânsito paulista, 

qualquer coisa menos sambista 

Pois foi ao último da lista 

que a minha filha deu a mão 

(Hollanda; Pontes. 1976, p. 40) 

 

Ao analisarmos esta fala, percebemos tratar-se de um lamento de Creonte, ao 

considerar que de todos os homens, de todas as profissões, sua filha Alma quis casar-se 

justo com um sambista, o último que ele lhe desejaria. Segundo o personagem, qualquer 

coisa seria melhor, “porque Alma não é masoquista”. Ora, desta afirmação, podemos 
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 Conforme indicado nas rubricas. 
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inferir que: primeiro, a canção apresenta um juízo de valor pertinente à sociedade 

brasileira, o qual dita que sambistas não prestam, são homens boêmios e infieis, 

descompromissados etc.; segundo, trata-se de uma nova menção à oposição corpo/alma, 

Joana/Alma, assumindo que, se a alma não é masoquista, logo, o corpo o é. Isso vai de 

encontro a ideia apresentada na canção “Gota d’água” e do porquê ela ser cantada 

justamente por Joana – o corpo é masoquista, se entrega ao amor (ao sambista...) 

sabendo que essa relação lhe fará sofrer imensamente. 

Com o final da fala de Creonte, a orquestra sobe com “Gota d’água” e um coro, 

em off, começa a cantar o samba, enquanto os vizinhas fazem uma coreografia em que 

uma lava roupa, que entrega para outra que estende, que entrega para outra que passa 

etc. Em seguida, uma a uma, todas cantam o samba. Porém Nenê percebe a entrada 

silenciosa de uma Joana vestida de negro, “ombros caídos, deprimida, mas com o rosto 

altivo e os olhos faiscando” (Hollanda; Pontes. 1976, p. 41), e cutuca a vizinha ao lado 

para parar de cantar, e assim, uma vai advertindo a outra até que, aos poucos, todas 

ficam em silêncio, permanecendo apenas a orquestra. Corina, em respeito à dor da 

comadre, grita, então, para que desliguem o rádio.  

 Com isso e, nos apoiando numa fala do próprio Jasão, onde ele diz que “’Gota 

d’água’ é feito / dos carnavais e das quartas-feiras, das tralhas, / das xepas, dos pileques, 

todas as migalhas / que fazem um chocalho dentro do meu peito (...)” (Hollanda; 

Pontes. 1976, pp. 29-30), podemos inferir que todos cantam a músisca justamente por 

ela, bem como o próprio samba, representarem o povo carioca e suas agruras. E 

encerram o canto, como fez Corina, em respeito ao sofrimento de Joana. 

 

 

5.5     Fala de Joana, sublinhada pela “Gota d’água” 

 

Observemos esta fala de Joana, sublinhada pela melodia de “Gota d’água”, ainda 

mais suave: 

 

 Só agora há pouco, depois de tanto 

tempo acordados, finalmente os dois 

conseguiram adormecer. Depois 

de tanto susto, como por encanto, 

o rostinho deles voltou a ter 

não sei não... Parece que de repente, 
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no sono, eles encontram novamente 

a inocência que estavam pra perder 

Olhando eles assim, sem sofrimento, 

imóveis, sorrindo até, flutuando, 

olhando eles assim, fiquei pensando: 

podem acordar a qualquer momento 

Se eles acordam, minha vida assim 

do jeito que ela está destrambelhada, 

sem pai, sem pão, a casa revirada, 

se eles acordam, vão olhar pra mim 

Vão olhar pro mundo sem entender  

Vão perder a infância, o sonho e o sorriso 

pro resto da vida... Ouçam, eu preciso 

de vocês e vocês vão compreender: 

duas crianças cresceram pra nada, 

pra levar bofetada pelo mundo, 

melhor é ficar num sono profundo 

com a inocência assim cristalizada 

(Hollanda; Pontes. 1976, pp. 42-43) 

 

Observamos que trata-se de um mórbido contemplar de Joana perante os filhos, 

que dormem inocentemente. Nesta fala, Joana já dá indícios do que pretende fazer com 

os pequenos, ao dizer que “duas crianças cresceram pra nada, / pra levar bofetada pelo 

mundo” e que o “melhor é ficar num sono profundo / com a inocência assim 

cristalizada”. Em outras palavras, Joana prefere que seus filhos morram assim, infantes 

adormecidos e inocentes, do que cresçam para sofrer no mundo. Como sabemos, tanto 

na Medeia de Eurípedes como na Gota d’água, é exatamente este o destino das crianças 

– elas morrem pelas/nas mãos da própria mãe. 

Esta fala se encontra logo após um diálogo entre Joana e as vizinhas, no qual 

estas lhe oferecem ajuda: 

 

Estela: Melhorou, / Joana?... 

Maria: Assim que eu gosto de ver, já levantou... 

Zaíra: Tá mais aliviada?... /  

Nenê: Não tá vendo ela andando? / 

Corina: Comadre Joana devia estar repousando, / isso sim... 

Joana: Comadre... Eu preciso de vocês 

Zaíra: Deixa que amanhã te arrumo a casa outra vez 

Estela: Lavo a roupa... / 

Maria: Os pratos... / 

Nenê: Cozinho pra você / 

Corina: Diga, comadre, precisa de nós pra quê? 

(Hollanda; Pontes. 1976, pp. 41-42) 
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As vizinhas querem lhe ajudar com as tarefas domésticas, porém, quanto a isso, 

Joana nada responde. Em sua fala, ela admite precisar de sua ajuda (“Ouçam, eu preciso 

/ de vocês e vocês vão compreender”), mas, logo após fazê-lo, Joana fala do destino dos 

filhos. Disso podemos compreender que ela não se refere a uma ajuda com os serviços 

da casa, mas sim uma ajuda sentimental, para que possa suportar a dor da morte dos 

filhos. As vizinhas, ao perceberem suas intenções, a repreendem e tentam colocá-la em 

sã consciência: 

 

Corina: Não pensa nisso nem por brincadeira, / comadre... 

Estela: Que que é isso? Deu bobeira, / mulher?... 

Zaíra: Vamos, esquece, deixa estar, / Joana... 

Maria: Tranqüila, isso vai passar... / 

Joana: Corina, você é minha testemunha / Vocês todas vão ser...  

Nenê: Nós somos unha / e carne, faça o que você fizer / Mas 

não pensa mais besteira... 

Joana: Se eu vier / a fazer uma desgraça... 

Corina: Comadre! / 

Joana: Vocês já sabem... 

Zaíra: Isola!... 

Estela: Deus Padre! 

(Hollanda; Pontes. 1976, p. 43) 

 

Talvez pelos diferentes valores de cada época, na Medeia de Eurípedes, nossa 

protagonista demonstra a mesma raiva quanto ao marido, porém um apego aos filhos 

um tanto menor do que apresenta a Medeia carioca. Joana parace preocupar-se muito 

mais com o futuro dos pequenos e com a dor de perdê-los, do que o faz Medeia. Esta, 

cega de loucura, revolta-se também contra os filhos e pretende vingar-se do marido a 

qualquer custo, como vemos no trecho a seguir: 

 

Medeia: [do interior] Pobre de mim! Que dor atroz! Sofro e 

soluço / demais! Filhos malditos de mãe odiosa, / por que não 

pereceis com vosso pai? Por que / não foi exterminada essa 

família toda? 

Ama: Ah! Infeliz! Teus filhos não tem culpa alguma / nos 

desacertos de seu pai. Por que os odeias? / Tenho tanto receio 

de vos ver sofrer, / criaturas minhas, neste desespero extremo!... 

/ (...) Já não existe o lar, tudo acabou. / Jasón prefere agora um 

leito nobre / e em sua alcova minha dona passa / os dias sem 

que a voz de amigo algum / consiga acalentar-lhe o coração. 
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Medeia: [do interior] Por que as chamas do fogo celeste / não 

vêm cair sobre minha cabeça? / Qual o proveito de viver ainda? 

/ Ai, ai! Que venha a morte! Que eu me livre, / abandonando-a, 

desta vida odiosa! 

Coro: Zeus, terra e luz! Ouvistes o clamor / da desditosa esposa 

soluçante? / Que força, então, te prende, triste louca, / ao 

horroroso leito? É certa a morte, o fim de tudo, e logo chegará.  

(Eurípedes. 2007, pp. 24-25) 

 

Observamos que ambas as falas são mórbidas, desesperadas, e visam uma 

vingança. Contudo, é bastante claro que o discurso de cada uma dessas falas é também 

construído com valores e signos ideológicos pertinentes à época a qual cada uma se 

encontra, como vimos na canção “Bem querer”. A Medeia grega fala das “chamas do 

fogo celeste”, do extermínio de toda a família, do castigo dos deuses. A Medeia carioca, 

por sua vez, fala de um mundo ruim, que lhes fará “perder a inocência, o sonho e o 

sorriso / pro resto da vida”, e de uma família desestabilizada, “sem pai, sem pão, a casa 

revirada”. São valores completamente díspares, mas de extrema importância dentro de 

seu próprio contexto sócio-histórico. A raiva descontrolada da Medeia grega por seu 

marido traidor, o desejo irrefreável por vingança, e o clamor por uma vingança divina 

são fatos pertinentes àquela época, mas de jeito nenhum condizentes com a realidade 

atual. Da mesma maneira, a questão do mundo que acaba com o sorriso daqueles que 

vivem nele, a família desestabilizada e a consequência que esta traz na vida dos filhos,  

tais como apresentados em Gota D’Água, não tinham esse mesmo valor ideológico na 

antiguidade. Por isso, aquela Medeia se preocupa muito mais com a vingança contra o 

homem traidor, e esta, apesar de também acabar por assassinar os filhos, considera a 

pobre vida que estes poderiam levar num lar desestabilizado. É importante verificar 

como texto e discurso cruzam-se, complementando-se, porém sem ferir a integridade 

dos valores ideológicos pertinentes a cada época. 

 

 

5.6     Fala de Joana, com percussão e “Refrão das Vizinhas” 

 

Observemos esta fala de Joana, acompanhada pelo “Refrão das Vizinhas”, já 

apresentado anteriormente: 

 

 Vizinhas: Comadre Joana 



 

63 
 

Recolhe essa dor  

 

Joana: [falando com ritmo no fundo] 

Ah, os falsos inocentes! 

Ajudaram a traição 

São dois brotos das sementes 

traiçoeiras de Jasão 

E me encheram, e me incharam, 

e me abriram, me mamaram, 

me torceram, me estragaram, 

me partiram, me secaram, 

me deixaram pele e osso 

Jasão não, a cada dia 

parecia estar mais moço, 

enquanto eu me consumia 

 

Vizinhas: Comadre Joana 

Guarda o teu rancor 

 

Joana: Me iam, vinham, me cansavam, 

me pediam, me exigiam, 

me corriam, me paravam 

Caíam e amoleciam, 

ardiam co’a minha lava, 

ganhavam vida co’a minha, 

enquanto o pai se guardava 

com toda a vida que tinha 

 

Vizinhas: Comadre Joana 

Abafa essa brasa 

 

Joana: Vão me murchar, me doer, 

me esticar e me espremer, 

me torturar, me perder, 

me curvar, me envelhecer 

E quando o tempo chegar, 

vão fazer como Jasão 

A primeira que passar, 

eles me deixam na mão 

 

Vizinhas: Comadre Joana 

Recolhe pra casa 

 

Joana: E me chutam, e me esfolam, 

e me escondem, e me esquecem, 

e me jogam, e me isolam, 

me matam, desaparecem 

Jasão esperou quietinho 
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dez anos pra retirada 

Dou mais dez pra Jasãozinho 

seguir pela mesma estrada 

 

Vizinhas: Comadre Joana  

Recolhe esses dentes 

 

Joana: Pra não ser trapo nem lixo, 

nem sombra, objeto, nada, 

eu prefiro ser um bicho, 

ser esta besta danada 

Me arrasto, berro, me xingo, 

me mordo, babo, me bato, 

me mato, mato e me vingo, 

me vingo, me mato e mato 

  

Vizinhas: [com força] 

Comadre Joana 

Bota panos quentes 

(Hollanda; Pontes. 1976, pp. 45-47) 

 

 Nesta fala, que se apresenta um pouco depois do diálogo explicado 

anteriormente, em que Joana pensa no futuro dos filhos, a Medeia carioca, como que 

possuída pelo ritmo frenético da percussão
24

, está em plena ira, voltando-se mesmo 

contra seus pequenos, que, segundo ela, são “falsos inocentes” que “ajudaram a 

traição”, “dois brotos das sementes / traiçoeiras de Jasão”. Como bem sabemos, sua 

raiva, propriamente dita, não se origina em quaisquer atos dos filhos, mas sim no 

comportamento traidor de Jasão, por isso a existência de justificativas em seu nome. Por 

exemplo, no trecho em que Joana diz, “E me encheram, e me incharam, / e me abriram, 

me mamaram, / me torceram, me estragaram, / me partiram, me secaram, / me deixaram 

pele e osso”, ela aparenta não estar completamente enfurecida pelo fato da gravidez ter 

feito isso à ela (a “consumia”), mas sim porque, pelo contrário, Jasão “a cada dia / 

parecia estar mais moço”. 

 Joana fala das peraltices que os filhos lhe aprontavam, “Me iam, vinham, me 

cansavam, / me pediam, me exigiam, / me corriam, me paravam”, cansando-a e 

sugando-lhe a vida, “Caíam e amoleciam, / ardiam co’a minha lava, / ganhavam vida 

co’a minha”, enquanto o pai “enquanto o pai se guardava / com toda a vida que tinha”.  
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 Nas duas estrofes seguintes, Joana segue criticando os filhos, com ações que 

assemelham-se às atitudes do pai, supondo que um dia eles façam o mesmo a ela – por 

isso o verbo “ir” no futuro, “Vão me murchar, me doer, / me esticar e me espremer, / me 

torturar, me perder, / me curvar, me envelhecer”, e a expressão “e quando o tempo 

chegar”, “vão fazer como Jasão / A primeira que passar, / eles me deixam na mão”. Ao 

dizer, “E me chutam, e me esfolam, / e me escondem, e me esquecem, / e me jogam, e 

me isolam, / me matam, desaparecem”, Joana utiliza-se de verbos de ações que, se 

observarmos bem, explicitam as atitudes de Jasão para com ela, que chutou-a, esfolou-a, 

escondeu-a da vida, e que, então, jogou-a “de canto”, matou-a por dentro e desapareceu. 

Assim, Joana teme que “Jasãozinho”, numa alusão ao filho, faça o mesmo que o pai, 

“Jasão esperou quietinho / dez anos pra retirada / Dou mais dez pra Jasãozinho / seguir 

pela mesma estrada”. 

 E, mostrando que não deseja ser tratada assim, pelos filhos ou ainda por Jasão, 

“Pra não ser trapo nem lixo, nem sombra, objeto, nada,” Joana prefere ser tomada pela 

ira, “eu prefiro ser um bicho, / ser esta besta danada”, e, ainda que saiba que poderá se 

arrepender de sua atitude, “Me arrasto, berro, me xingo, / me mordo, babo, me bato”, 

terá sua vingança, “me mato, mato e me vingo, / me vingo, me mato e mato”. 

 A Medeia de Eurípedes também justifica seus atos com a dor da traição 

conjugal, e anuncia sua vingança dizendo: 

 

(...) Vezes sem número a mulher é temerosa, / covarde para a 

luta e fraca para as armas; / se, todavia, vê lesados os direitos / 

do leito conjugal, ela se torna, então /  de todas as criaturas a 

mais sanguinária! (...) Vamos, Medeia! Não poupes recurso 

algum / de teu saber em teus designíos e artifícios! / Começa a 

marcha para a tarefa terrível! / Chegou a hora de provar tua 

coragem! / Não vês como te tratam? (...) / Tens a ciência e, 

afinal, se a natureza / fez-nos a nós, mulheres, de todo incapazes 

/ para as boas ações, não há, para a maldade, / artífices mais 

competentes do que nós! (Eurípedes, 2007, pp. 29, 35).  

 

A fala de Medeia, assim como a fala de Joana, também é interpelada pelas falas 

das mulheres do Coro e também pela Ama, personagens que, na tragédia carioca, são 

representadas pelas vizinhas e, de uma forma ainda mais condensada, pela comadre 

Corina, como dito anteriormente. 
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5.7     Fala de Egeu, com variação do tema anterior 

 

Observemos esta fala de Egeu, acompanhada de uma variação do tema que 

sublinhou a fala de Joana sobre os filhos
25

, que toca em um rádio que ele conserta em 

sua oficina: 

 

 Os homens são mesmo competentes... 

Quem chama Jasão, não chama à toa 

É o cara certo: boa pessoa, 

real valor, bons antecedentes, 

saúde de ferro, ótimos dentes, 

jovem, capaz, figura de proa, 

talentoso, enfim, madeira boa 

pra arder na lareira dos contentes... 

Sempre que um cara menos bichado 

surge aqui, pagam seu peso em ouro 

pra levá-lo embora. Resultado: 

mais negro fica este sumidouro 

mais brilhante fica o outro lado 

e o seu carnaval, mais duradouro 

 

Mas, Jasão, a festa é traiçoeira, 

e um alçapão. Todo mundo sabe 

que não há mal que nunca se acabe 

nem festa que dure a vida inteira. 

(Hollanda; Pontes. 1976, p. 59) 

 

Observamos que esta fala trata do abandono de Jasão a sua comunidade. No 

diálogo que a antecede, Jasão vai até a oficina de Egeu, a mando de Creonte, pedir-lhe 

que converse com os outros moradores da Vila do Meio-Dia, para que não façam a 

greve no pagamento do aluguel que estavam planejando: 

 

Jasão: Você, mestre Egeu, é meu amigo / Por isso eu peço, de 

coração, / me ajude, colabore comigo... /  

Egeu: Vai visitar teus filhos, Jasão... / 

Jasão: Promete que não fala mais nada / de não pagar as casas, 

aquilo / tudo, hein? Controla a rapaziada? / Fala, meu mestre... 

Posso ir tranqüilo? 
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Egeu: Por que fizeram isso contigo? / Creonte te desse um 

bofetão / na cara, desse o pior castigo, / mas não te entregasse 

essa missão... / 

Jasão: Por favor, mestre Egeu, dá um jeito / Diz que me ajuda... 

Basta falar / co’a turma... Você impõe respeito. / 

Egeu: Vai falar você, vai, se tem peito /  

Jasão: Meu mestre... 

Egeu: Eu preciso trabalhar... / 

 

[Jasão está indeciso e decepcionado; Egeu apanha o rádio e 

começa a mexer; girando o botão, explode uma música no 

rádio que Jasão, enquanto falava, consertava; (...) Egeu dá um 

salto, percebendo que Jasão consertou o rádio.] 

 

Egeu: Tá tocando!... Foi você, Jasão... / Nessa horinha, como 

pode ser? / Eu tou mexendo nele há um tempão... / Taí o que 

você sabe fazer / como ninguém no mundo, menino / Agora 

você provou de vez / que já tá marcado o teu destino / 

Eletrônica das oito às seis / e em noites de lua, violão / [Jasão 

sai, evitando a euforia de Egeu] / Volta aqui, Jasão... Nem 

agradece / a quem lhe deu uma profissão... / Vê teus filhos, 

Jasão, não esquece... (Hollanda; Pontes. 1976, pp. 57-58) 

 

Como pudemos observar, enquanto Jasão faz o seu pedido, Egeu tenta, a todo 

tempo, mostrar que ele também pertence àquele lugar, à sua família, e que de todas as 

coisas que Creonte lhe pedisse, que a última fosse que se voltasse contra os seus. 

Quando Jasão conserta o rádio, o mestre da oficina lhe diz que é esse seu destino, 

“Eletrônica das oito às seis / e em noites de lua, violão”, porém, quando este vai 

embora, Egeu volta a lamentar a desvalorização que Jasão tem pelo sua gente, “Nem 

agradece / a quem lhe deu uma profissão.../ Vê teus filhos, Jasão, não esquece...” 

A fala que, então, sucede este diálogo, vem a complementar seu sentido, e o 

ritmo da percussão marca a euforia do mestre Egeu. Ele reconhece que Jasão, apesar de 

se pertencer àquela classe, é tão bem-apessoado (“boa pessoa, / real valor, bons 

antecedentes, / saúde de ferro, ótimos dentes, / jovem, capaz, figura de proa, / talentoso, 

enfim, madeira boa / pra arder na lareira dos contentes...”) que acaba sendo levado 

embora (“Sempre que um cara menos bichado / surge aqui, pagam seu peso em ouro / 

pra levá-lo embora”). O “Resultado: / mais negro fica este sumidouro / mais brilhante 

fica o outro lado / e o seu carnaval, mais duradouro”, ou seja, some o pouco brilho que 

havia naquela “boca de esgoto” (um dos significados para “sumidouro”), enquanto o 

lado que há era rico, fica ainda mais brilhante, com uma festa mais duradoura. 
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A última estrofe da canção se dirige diretamente a Jasão, e, como veremos, 

podemos relacioná-la mesmo à canção “Gota d’água”. Egeu começa com uma 

conjunção adversativa, “mas”, expondo o lado contrário àquilo que acabara de afirmar. 

Diz a Jasão que “a festa é traiçoeira, / e um alçapão”, logo, por mais que ele tenha sido 

levado para esse lado mais rico, onde o carnaval é mais duradouro, é preciso que saiba 

que a festa ali é desleal, uma armadilha, “Todo mundo sabe / que não há mal que nunca 

se acabe / nem festa que dure a vida inteira”. A canção “Gota d’água” fala também de 

uma “gota que falta / Pro desfecho da festa”, e, assim, “E qualquer desatenção, faça não 

/ Pode ser a gota d'água”, pode-se cair na armadilha desta festa traiçoeira. Quando 

termina sua fala, Egeu desliga o rádio que Jasão consertara (de onde vinha a música), e 

a luz em seu set também se apaga, como se acabasse a festa. 

 

 

5.8     Coro do coco 

 

Observemos este coro realizado pelos moradores da Vila do Meio-Dia, que, 

como nos indicam as rubricas, “canta na coxia; os vizinhos e as vizinhas indicados vão 

entrando em cena e, cantando, vão fazendo uma corrente de boatos coreografada; um a 

um vão entrando, pouco a pouco; depois cruzam-se e movimentam-se, enchendo o palco 

de boatos” (Hollanda; Pontes. 1976, p. 78): 

 

 Coro Off: Tira o coco e raspa o coco 

Do coco faz a cocada 

Se quiser contar me conte 

Que eu ouço e não conto nada 

 

Cacetão: [Para Galego] 

Me disseram que Creonte / Co’o casório, tá maluco 

Encheu a adega de uísque / Vinho, querosene e suco 

Juntou tanta da bebida / Que se alguém pega um trabuco 

E dá um teco nessa adega / Causa enchente em Pernambuco 

 

Coro: Oi, tira o coco e raspa o coco 

Do coco faz a cocada 

Se quiser contar me conte 

Que eu ouço e não conto nada 

 

Nenê: [Para Estela] 

O vestido da menina / Foi lá de Paris que veio 
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Creonte trocou por outro / Que o primeiro tava feio 

Era só bordado a ouro / E ele de ouro já tá cheio 

Só a fivela do cinto / Custou dois milhões e meio 

 

Coro: Oi, tira o coco e raspa o coco 

Do coco faz a cocada 

Se quiser contar me conte 

Que eu ouço e não conto nada 

 

 Maria: [Para Xulé] 

Já antes do casamento / Creonte chamou Jasão 

Lhe deu um apartamento / Um carango e um violão 

Deu-lhe um bom financiamento / E falou, virando a mão 

Só não posso dar a bunda / Porque é contra a religião 

 

Coro: Oi, tira o coco e raspa o coco 

Do coco faz a cocada 

Se quiser contar me conte 

Que eu ouço e não conto nada 

 

Maria: [Para Nenê] 

Da Polônia vem a vodca / O spaghetti é da Bolonha 

Vem pamonha, vem maconha / De Fernando de Noronha 

E vem água de Colônia / Do Tirol, lençol e fronha 

Só não se pode dizer / De onde é que vem a vergonha 

 

Coro: Oi, tira o coco e raspa o coco 

Do coco faz a cocada 

Se quiser contar me conte 

Que eu ouço e não conto nada 

 

Amorim: [Para Galego] 

Creonte está contratando / Toda uma vila operária 

Só pra confeitar o bolo / Maravilha culinária 

Vai ser feito lá na quadra / Que coisa extraordinária 

No feitio e do tamanho / Da Igreja da Candelária 

 

Coro: Oi, tira o coco e raspa o coco 

Do coco faz a cocada 

Se quiser contar me conte 

Que eu ouço e não conto nada 

 

[Agora duas vozes cruzam] 

 

1: Creonte mandou fazer / Encanamento novinho 

Para, em vez de correr água / Nas torneiras, correr vinho 

2: Creonte assim exagera / Depois ele não se zangue 

Se em vez de correr o vinho / Das torneiras, correr sangue 
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[Agora três vozes cruzam] 

 

3: Os convites vêm escritos / Com prata, todos a mão 

Embaixo estão assinados / Alma, Creonte e Jasão 

4: Soube que só convidaram / Gente com mais de um bilhão 

5: Não, pobre pode pisar / Na cozinha da mansão 

 

Coro: Oi, tira o coco e raspa o coco 

Do coco faz a cocada 

Se quiser contar me conte 

Que eu ouço e não conto nada 

 

[Agora todos cruzam] 

 

6: Convidaram o Supremo / Tudo quanto é embaixador 

7: Os bispos e os arcebispos / Deputados e senador 

8: O executivo também / Manda seu procurador 

9: Logo depois vão chegar / Os netos do imperador 

1: Todo o mundo financeiro / Vem banqueiro e investidor 

2: A mais alta sociedade / Vem mostrar o seu valor 

3: Vem artista de cinema / Cantor e compositor 

4: Soube até que um cosmonauta / Foi convidado e aceitou 

5: Convidaram até o papa / Que, amável, recusou 

6: Mas mandou a sua bênção / Em nome do Criador 

7: Vi dizer que até o sapo / Foi chamado, sim senhor 

8: Enfim, quem valeu a pena / Convidar, se convidou 

9: Menos a mulher do noivo / Joana foi só quem sobrou 

 

Coro: Oi, tira o coco e raspa o coco 

Do coco faz a cocada 

Se quiser contar me conte 

Que eu ouço e não conto nada 

(Hollanda; Pontes. 1976, pp. 78-81) 

 

 Observamos que a canção se trata de uma corrente de fofocas sobre o casamento 

de Alma e Jasão, e, sendo assim, o refrão, onde todos cantam em coro “Se quiser contar 

me conte / Que eu ouço e não conto nada”, é uma imensa ironia, uma vez que os 

vizinhos estão fazendo justamente o contrário, espalhando boatos. 

 Cada estrofe apresenta uma série de riquezas do casamento. A primeira delas, 

cantada por Cacetão, é a responsável por introduzir as fofocas e, por isso, começa com a 

expressão “me disseram”, e segue dizendo “que Creonte / Co’o casório, tá maluco / 

Encheu a adega de uísque / Vinho, querosene e suco / Juntou tanta da bebida / Que se 

alguém pega um trabuco / E dá um teco nessa adega / Causa enchente em Pernambuco”. 
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Ou seja, a adega está tão cheia de bebidas que se alguém der um tiro ali (“se alguém 

pega um trabuco / E dá um teco nessa adega” – “trabuco” é uma espécie de espingarda 

de um só cano, curto e de grosso calibre, e “teco” seria o tiro), inunda Pernambuco, 

outro estado do território brasileiro, que possui uma área mais de duas vezes maior que 

o próprio estado do Rio de Janeiro. Obviamente, se trata de um exagero, mas, como 

bem sabemos, o exagero é a marca da fofoca, e está presente em todos os boatos da 

canção. 

 Na segunda estrofe (não estamos contando as estrofes-refrão), entoada por Nenê, 

é cantada a riqueza do vestido de casamento, que “Foi lá de Paris que veio”. Para 

mostrar como dinheiro não é um problema para Creonte, há ainda o boato de que 

“Creonte trocou por outro / Que o primeiro tava feio / Era só bordado a ouro / E ele de 

ouro já tá cheio”. Há ainda especulações “mais concretas”, citando o possível valor da 

fivela do cinto, que “Custou dois milhões e meio”. 

 A terceira estrofe, cantada por Maria, fala dos presentes que Creonte deu a 

Jasão, como que comprando-o, “Já antes do casamento / Creonte chamou Jasão / Lhe 

deu um apartamento / Um carango e um violão / Deu-lhe um bom financiamento”. Em 

tom de humor, diz que Creonte falou, “virando a mão / Só não posso dar a bunda / 

Porque é contra a religião”, ou seja, enfatiza que Creonte lhe daria tudo que quisesse, 

menos o próprio corpo (“dar a bunda” incita a sodomia, coito anal entre homens), 

porque é “contra a religião”. Apesar de algumas religiões serem mesmo contra a 

sodomia, essa expressão é, na verdade, bastante popular e costuma ser usada mesmo 

com ações não sexuais, como por exemplo, “não posso gastar tanto dinheiro porque é 

contra a religião”, “não posso beber muito porque é contra a religião”, etc. 

 A quarta estrofe, também cantada por Maria, segue mostrando que as riquezas 

do casamento vem de outros lugares, até de outros países, como “Da Polônia vem a 

vodca / O spaghetti é da Bolonha”. As coisas mais simples e também a droga ilícita, 

vem mesmo do Brasil, “Vem pamonha, vem maconha / De Fernando de Noronha”. O 

Tirol, mencionado nos versos seguintes (“E vem água de Colônia / Do Tirol, lençol e 

fronha”), pode designar tanto uma cidade da Áustria, como toda uma região da parte 

ocidental da Europa Central, acentuando que mesmo as roupas de cama, utensílios 

domésticos, são importados. E em tom de humor, fecha-se a estrofe com “Só não se 

pode dizer / De onde é que vem a vergonha”, numa crítica a toda essa ostentação, mas 

também à atitude vergonhosa de Jasão, que de maneira alguma possui a esse estilo de 

vida elitizado. 
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 Na quinta estrofe, Amorim canta a grandeza da culinária no casamento de Alma 

de Jasão, uma vez que “Creonte está contratando / Toda uma vila operária / Só pra 

confeitar o bolo / Maravilha culinária”, e que este será tão grande que “Vai ser feito lá 

na quadra / Que coisa extraordinária”, “No feitio e do tamanho / Da Igreja da 

Candelária”. Amorim utiliza-se da Igreja de Nossa Senhora da Candelária, uma das 

maiores e principais monumentos religiosos da cidade do Rio de Janeiro, para 

exemplificar a grandiosidade e a beleza do bolo de casamento. 

 A partir da sexta estrofe, mais de uma voz se cruzam (e não sabemos de quem 

elas são, pois são indicadas apenas por números e não explicitadas nas rubricas). Nesta 

estrofe, ainda falando sobre as maravilhas do casamento, canta-se que “Creonte mandou 

fazer / Encanamento novinho / Para, em vez de correr água / Nas torneiras, correr 

vinho”. A segunda voz, no entanto, chama atenção pela morbidez e por lembrar-se da 

iminente desgraça que Joana está prestes a realizar, dizendo que “Creonte assim exagera 

/ Depois ele não se zangue / Se em vez de correr o vinho / Das torneiras, correr sangue”.  

 A sétima estrofe, cantada por três vozes, trata dos nobres convites, “Os convites 

vêm escritos / Com prata, todos a mão / Embaixo estão assinados / Alma, Creonte e 

Jasão”, bem como dos nobres convidados, “Soube que só convidaram / Gente com mais 

de um bilhão”, e que aos pobres resta pisar apenas “Na cozinha da mansão”. A última 

estrofe, cantada por nove vozes, detalha a lista de convidados, todos do mais alto calão 

da sociedade (“gente com mais de um bilhão”, como dito anteriormente): “o Supremo”, 

“tudo quanto é embaixador”, “Os bispos e os arcebispos”, “Deputados e senador”, “O 

[poder] executivo também / Manda seu procurador”, “Os netos do imperador”, “Todo o 

mundo financeiro”, “banqueiro e investidor”, “artista de cinema”, “Cantor e 

compositor”, “um cosmonauta / Foi convidado e aceitou”, (“Convidaram até o papa / 

Que, amável, recusou / Mas mandou a sua bênção / Em nome do Criador”), “até o sapo / 

Foi chamado, sim senhor”. “Sapo” é uma gíria para pessoa que comparece sem ser 

convidada, que fica ouvindo conversas alheias ou lendo alguma coisa por trás das 

pessoas – ou seja, mesmo aqueles que normalmente entrariam ser permissão, foram, de 

fato, convidados, menos a gente humilde da Vila do Meio-Dia, ou, mais 

específicamente, “Menos a mulher do noivo / Joana foi só quem sobrou”. A lista de 

convidados nos mostra como a sociedade elitizada é interesseira, pois somente “A mais 

alta sociedade / Vem mostrar o seu valor”, uma vez que só estes valia a pena convidar 

(“Enfim, quem valeu a pena / Convidar, se convidou”). 
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 Verificamos que toda a canção trata da desigualdade das classes. Entoada por 

moradores de um conjunto habitacional, em tom de fofoca – mostrando que aquela não 

é a realidade dali, mas, sim, algo distante, até invejado (talvez o verdadeiro motivo da 

fofoca) – a diferença entre aquele estilo de vida e este torna-se ainda mais gritante. A 

canção se apresenta para preencher a tragédia Gota d’água com ainda mais significação, 

uma vez que os diferentes tipos de (inter)gêneros se dispõem ali intrinsecamente, 

sempre complementando-se. 

 

 

5.9     Fala de Joana, com atabaques, gemidos e sussuros 

 

Observemos esta fala de Joana, que, antecedida por um coro de vizinhas que 

cantam e dançam uma canção do candomblé, “Paó para djagum”, é acompanhada 

apenas pelo ritmo desta, junto a atabaques, gemidos, sussurros e assovios de vento: 
26

 

 

 Joana: O pai e a filha vão colher a tempestade 

A ira dos centauros e da pomba-gira 

levará seus corpos a crepitar na pira 

e suas almas vagar na eternidade 

Os dois vão pagar o resgate dos meus ais 

Para tanto invoco o testemunho de Deus, 

a justiça de Têmis e a bênção dos céus, 

os cavalos de São Jorge e seus marechais, 

Hécate, feiticeira das encruzilhadas, 

padroeira da magia, deusa-demônia, 

falange de Ogum, sintagmas da Macedônia, 

suas duzentas e cinqüenta e seis espadas, 

mago negro das trevas, flecha incendiaria, 

Lambrego, Canheta, Tinhoso, Nunca-Visto, 

fazei desta fiel serva de Jesus Cristo 

de todas as criaturas a mais sanguinária 

Você, Salamandra, vai chegar sua vez 

Oxumaré de acordo com mãe Afrodite 

vão preparar um filtro que lhe dá cistite, 

corrimento, sífilis, cancro e frigidez 

Eu quero ver sua vida passada a limpo, 

Creonte. Conto co’a Virgem e o Padre Eterno, 

todos os santos, anjos do céu e do inferno, 

eu conto com todos os orixás do Olimpo! 
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 Conforme indicado nas rubricas. 
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[Encerra-se a ventania e retorna a melodia do Paó] 

Saravá! 

 

Todos: Saravá! 

[Sobem cantando e dançando] 

Paó, Paó, Paó, Paó, Paó 

Para o djagum de Oxalá 

Ele é Ogum no mar, nas matas e no rio 

Em qualquer lugar 

Odé, Odé, Odé, Odé Ogum 

Rompe-mato, Beira-mar e Ogum begê, 

Salve Ogum! 

Nagô e Malê! 

Salve Ogum, Iara, Rompe-mato e Naruê! 

(Hollanda; Pontes. 1976, pp. 89-90) 

 

Esta fala, que julgamos de difícil interpretação, podemos desvendar a intenção e 

algumas referências, mas não pudemos compreendê-la por completo. Sabemos tratar-se 

de uma reza às divindades católicas, da umbanda e mesmo às pagãs, da antiguidade – 

por sinal, as mesmas à quem Medeia muitas vezes pede auxílio – para que ajudem Joana 

no castigo que pretende dar à Alma e seu pai. Como dito anteriormente, a Medeia 

carioca enfeitiça e envenena um bolo de carne que pretende entregar como presente de 

casamento e pedido de desculpas à nova família que se forma (como escrito no convite, 

“Alma, Creonte e Jasão”), por isso, dedica essa reza essencialmente a eles, logo no 

início, “O pai e a filha vão colher a tempestade”, para que paguem “o resgate dos meus 

ais”. 

Joana deseja que “A ira dos centauros e da pomba-gira” leve “seus corpos a 

crepitar na pira / e suas almas vagar na eternidade”. Neste ponto, já podemos perceber 

como ela mistura entidades e seres de diferentes religões e épocas – os centauros são 

seres mitológicos, metade homem, metade cavalo, conhecidos por serem grandes 

combatentes; pomba-gira, por sua vez, é uma entidade da umbanda, equivalente à forma 

feminina dos Exus, entidades de pessoas desencarnadas que, por motivos de evolução 

espiritual, retornaram à terra para cumprir essa missão junto ao seus seguidores. A 

macumbeira invoca, então, “o testemunho de Deus, / a justiça de Têmis e a bênção dos 

céus, / os cavalos de São Jorge e seus marechais”, novamente misturando religiões de 

diferentes bases e épocas – Deus, do cristianismo; Têmis, deusa grega guardiã dos 

juramentos dos homens e da lei (e, por isso, tida como deusa da justiça); e os cavalos de 
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São Jorge e seus marechais, mártir cristão que também é venerado nas religiões afro-

brasileiras, representando, no geral, a caça, a fartura e o preparo para a guerra. 

Pede, então, à Hécate, deusa da magia e da noite, em suas vertentes mais 

terríveis e obscuras, que vivia nos infernos, a quem Joana chama de “feiticeira das 

encruzilhadas, / padroeira da magia, deusa-demônia”; à falange de Ogum – falanges, na 

umbanda, são agrupamentos de mais de 400 mil espíritos, que atuam em um 

determinado plano espiritual; e Ogum, uma outra representação de São Jorge; e aos 

sintagmas da Macedônia, expressão que não pudemos identificar em nossa pesquisa. As 

armas mencionadas a seguir, “duzentas e cinqüenta e seis espadas” e a “flecha 

incendiaria” pertencem ao “mago negro das trevas”, o “Lambrego, Canheta, Tinhoso, 

Nunca-Visto”, diferentes nomes para se chamar uma mesma entidade: o próprio 

demônio. Invocados todos estes seres, Joana faz o seu pedido, “fazei desta fiel serva de 

Jesus Cristo / de todas as criaturas a mais sanguinária”, uma imensa heresia, dado que 

de um verso para outro, ela invoca o demônio e o próprio Jesus Cristo. 

Segue dizendo que o demônio, ao qual chama então de Salamandra, e também 

“Oxumaré de acordo com mãe Afrodite” – Oxumaré, que na umbanda é a manifestação 

do orixá para a renovação dos homens; e Afrodite, deusa grega do amor, da beleza e da 

sexualidade – “vão preparar um filtro que lhe dá cistite, / corrimento, sífilis, cancro e 

frigidez”. Compreendemos que Joana está, neste momento, amaldiçoando sua genitália 

(“filtro”), para que lhe dê cistite, uma inflamação na bexiga, normalmente causada por 

infecção de bactérias naturais da flora intestinal; corrimento; sífilis, uma doença 

infecciosa e sexualmente transmissível; cancro, uma outra forma de denominar o 

câncer; e frigidez, a falta de desejo sexual. 

Joana diz que quer ver a vida de Creonte “passada a limpo”, o que 

compreendemos que seja uma afirmação de que sua vida é indigna e que ele deve 

recomeçá-la. Para isso, ela diz contar “co’a Virgem e o Padre Eterno, / todos os santos, 

anjos do céu e do inferno, / eu conto com todos os orixás do Olimpo!”, novamente em 

heresia, aludindo várias religiões que se dispõem contrárias umas às outras. Ela encerra 

sua fala com um “Saravá!”, palavra de conotação positiva utilizada nas religiões afro-

brasileiras para selar conversas e que também pode significar “salve” ou “viva”. Os 

demais moradores da Vila do Meio-Dia a repetem, e começam então a cantar e dançar 

novamente a “Paó para djagum”. 

O que é importante ressaltar aqui é justamente essa mistura de religiões e ainda 

mais a presença da umbanda, afirmando a “fama de macumbeira” que Joana traz 
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consigo. Ela não simplesmente envenena um bolo de carne e o envia ao casamento. Ela 

clama para entidades de várias religões, e mesmo para o próprio demônio, para que 

façam dela “de todas as criaturas a mais sanguinária”, a fim de que cumpra toda a 

desgraça que pretende realizar. 

A Medeia grega e antiga tem a mesma sede de vingança, mas, dado o momento 

histórico, pede ajuda somente às suas próprias divindades, 

 

Zeus poderoso e venerável Têmis, / vedes o sofrimento meu 

após / os santos juramentos que me haviam / ligado a esse 

esposo desprezível? / Ah! Se eu pudesse um dia vê-los, ele / e a 

noiva reduzidos a pedaços, / junto com seu palácio, pela injúria 

/ que ousam fazer-me sem provocação! (...) consumarei o 

assassinato usando astúcia / e dissimulação; e quando eu 

decidir, / nada, nenhum obstáculo me deterá, / e de punhal na 

mão eu os eliminarei, / inda que tenha que morrer, sem recear / 

o apelo à força. Não, por minha soberana, / pela deusa mais 

venerada e que escolhi / para ajudar-me – Hecate, que entronei 

no altar / de minha gente –: nenhum deles há de rir / por ter 

atormentado assim meu coração! (...) Vamos, Medeia! Não 

poupes recurso algum / de teu saber em teus designíos e 

artifícios! / Começa a marcha para a tarefa terrível! / Chegou a 

hora de provar tua coragem! / Não vês como te tratam? (...) / 

Tens a ciência e, afinal, se a natureza / fez-nos a nós, mulheres, 

de todo incapazes / para as boas ações, não há, para a maldade, / 

artífices mais competentes do que nós! (Eurípedes, 2007, pp. 

25-26, 34-35).  

 

Medeia clama por Zeus, deus dos céus e dos trovões, pai dos deuses e dos 

homens e senhor de todo o Olímpo, que também foi citado por Joana; Têmis, deusa 

grega guardiã dos juramentos dos homens e da lei, como já foi visto; e por Hécate, 

deusa da magia e da noite, também já mencionada por Joana. Interessante observamos 

que, mesmo em uma outra época, onde os deuses da mitologia já não são mais 

cultuados, nossa Medeia carioca e moderna, graças à interdiscursividade, à 

intergenericidade e à intertextualidade, clama pelos mesmos deuses que a Medeia grega 

e antiga. 
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5.10     Cantochão das vizinhas 

 

Observemos esta cantochão
27

 das vizinhas. Um cantochão é uma prática 

monofônica de canto tradicional da Igreja, muito utilizada nas liturgias cristãs. 

 

 Coro: Virgem matriarcarum, me livrai 

De toda inútil e vã rebeldia 

Joana está sem casa e os filhos, sem pai 

Por ela querer mais do que podia 

Virgem, cultivai em mim o respeito 

Às leis e ao apetite do mais forte 

Joana rebelde tem por pena um leito 

Gélido e solitário como a morte 

(Hollanda; Pontes. 1976, pp. 138-139) 

 

Este cantochão, apesar de parecer um apelo à causa de Joana, é na verdade uma 

crítica, mostrando uma certa hipocrisia ou falsidade das mulheres da vizinhança, que 

tanto dizem apoiar a protagonista. O coro diz “me livrai / De toda inútil e vã rebeldia”, 

referindo-se a Joana – apenas alguns versos a frente, ela é chamada “Joana rebelde”. As 

vizinhas parecem, o tempo todo, compadecer da dor da amiga, porém, neste cantochão, 

chamam de “inútil e vã” a ira da Joana, e julgam que ela está “sem casa e os filhos, sem 

pai / Por ela querer mais do que podia”. Ora, desejar um marido fiel, que não abandone 

a ela, nem à família, por dinheiro, é mesmo querer mais do que poder? Nesta hipocrisia, 

as vizinhas seguem, pedindo à Virgem Maria que cultivai nelas “o respeito / Às leis e ao 

apetite do mais forte”, condenando uma “Joana rebelde”, que não respeita as leis, a ter 

“por pena um leito / Gélido e solitário como a morte”. Mais uma falsidade delas, que 

tanto diziam estar ali para o que Joana precisasse, agora julgam seu leito “solitário como 

a morte”. 

Mais uma vez, a intergenericidade se faz presente para complementar o sentido 

dos fatos e dos comportamentos das personagens. Caso esta música não estivesse ali, 

talvez não perceberíamos, apenas pelo texto, a falsidade e a hipocrisia das vizinhas. Na 

Medeia de Eurípedes, porém, o coro sempre critica a atitude da protagonista, tenta fazer 

com que mude seus planos, porém sem se colocar ao seu lado anteriormente: 
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Coro: Não, pelos teus joelhos, todas nós / te suplicamos com 

todas as forças: / não os abata [aos filhos]! Onde em tua alma, / 

onde em teus braços buscarás coragem / para assestar ao 

coração dos filhos / os golpes de uma audácia inominável? / 

Como, volvendo o olhar para teus filhos, / serás, sem lágrimas, 

sua assassina? / Não poderás, diante de teus filhos / prostrados, 

suplicantes, a mergulhar / em sangue tuas implacáveis mãos? 

(...) Choramos por teu sofrimento enorme, / desventurada mãe 

dessas crianças, / pois vai matá-las por causa do amor / que teu 

esposo perjuro traiu / só para conquistar outra mulher! (...) Ah! 

Infeliz! Por que tanto furor, / e tão feroz avassalou tua alma, / 

presa desse delírio criminoso? (Eurípedes, 2007, pp. 54, 60, 70). 

 

A diferença entre a postura das mulheres do coro da Vila do Meio-Dia e as 

mulheres do coro em Medeia pode estar relacionada também a uma questão socio-

histórica. Como Gota d’água é também uma crítica à sociedade da época, podemos 

muito bem enxergar essa situação no comportamento ambíguo do coro. Era exatamente 

esse o comportamento de muitos durante os anos de ditadura no Brasil (e até nos anos 

que seguiram): clamavam por mudanças no sistema, num comodismo hipócrita, que 

julgava aqueles de suposta “inútil e vã rebeldia”, os quais “queriam mais do que 

podiam” com seu furor de se revoltar contra aquilo que lhes era imposto. Como nos 

afirmam Chico Buarque e Paulo Pontes na introdução da tragédia, 

 

O centro da crise política que as classes dominantes estão 

vivendo hoje, no Brasil, é este: como criar formas de 

convivência política entre interesses tão diversos e, em muitos 

casos, contraditórios, mantendo as classes subalternas em 

estado de relativa imobilidade. (...) O capitalismo, agora, 

precisa de um Estado mais aberto porque já foi capaz, na 

prática, de assimilar os focos de rebeldia. Ao mesmo tempo, se 

a abertura chegar ao pessoal lá de baixo... Se correr o bicho 

pega, se ficar o bicho come. (Hollanda; Pontes. 1976, p. xv) 

 

 E é justamente com medo abertura chegar “ao pessoal lá de baixo”, as classes 

menos favorecidas, e do tal “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”, que muitas 

vezes essas pessoas preferiam a hipocrisia e acomodarem-se, a tomar quaisquer atitudes 

mais decisivas dessa “inútil e vã rebeldia”. 
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5.11     Cacetão canta sua declaração 

 

Observemos esta canção, entoada por Cacetão: 

 

 Quem pode pode, quem não pode se sacode, quem não 

Se sacode amarra um bode e everybody se fode 

na Vila do Meio-Dia 

Que porcaria 

 

[Chega em frente à casa de Joana] 

 

Ô, Joana... Joana... Princesa... Rainha... 

Todos eles têm vida pra cuidar... 

Têm lar, mulher, filhos, copa e cozinha... 

Por isso pensam que vão te deixar 

só. Mas não vão. Você tem toda a minha 

solidariedade. Eu não tenho lar, 

nem filhos, nem cozinha. Mas sozinha 

é que você não fica. Vou contar: 

pra ser gigolô é preciso ter 

caráter, ouviu? Você vai casar 

comigo, Joana. Quero agradecer 

a quem acaba de te encurralar  

pra mim, os sacanas. Você vai ser 

minha. Vai ser minha filha, meu lar, 

minha cozinha, ser minha mulher 

Rainha, sai na janela. Desponta, 

estrela. Faz dez anos que eu te espero... 

Dez anos que eu bebo por tua conta... 

Você sabe... Cê sabe que eu te quero 

 

[Canta] 

Carlos amava Dora que amava Léa que amava Lia que 

amava Paulo que amava Juca que amava Dora que amava... 

Carlos amava Dora que amava Rita que amava Dito que 

amava Rita que amava Dito que amava Rita que amava... 

Carlos amava Dora que amava tanto que amava Pedro que 

amava a filha que amava Carlos que amava Dora que 

amava toda a quadrilha... 

amava toda a quadrilha... 

amava toda a quadrilha... 

(Hollanda; Pontes. 1976, pp. 147-148) 

 

Verificamos que esta canção é uma variação de “Flor da Idade”, onde Cacetão 

inclusive declara seu amor por Joana. Ele começa parodiando a outra canção, dizendo 
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“Quem pode pode, quem não pode se sacode, quem não / Se sacode amarra um bode e 

everybody se fode / na Vila do Meio-Dia / Que porcaria”, em contraponto com os 

primeiros versos da outra, que dizem “A gente faz hora, faz fila na Vila do Meio-Dia / 

Pra ver Maria”. Cacetão está bêbado, “garrafa na mão, todo sujo e roto, e caminha 

trôpego” 
28

 e caminha para o sente de Joana, “pra ver Maria”. Lá, começa a sua 

declaração, chamando-a, “Joana... Princesa... Rainha...”, e mostrando que os outros 

moradores da Vila vão deixá-la sozinha, “Todos eles têm vida pra cuidar... / Têm lar, 

mulher, filhos, copa e cozinha... / Por isso pensam que vão te deixar / só”. Ele, ao 

contrário, “não tem lar, / nem filhos, nem cozinha”, e diz que Joana “tem toda a sua 

solidariedade” e que “sozinha / é que ela não fica.” 

Cacetão, apesar da profissão, ama a nossa Medeia carioca, e quer mostrar-lhe 

que “pra ser gigolô é preciso ter / caráter, ouviu?” e diz ainda “Você vai casar /comigo, 

Joana”. Cacetão aprecia a sequência de fatos que levaram à separação de Joana, “Quero 

agradecer / a quem acaba de te encurralar  / pra mim, os sacanas”, deixando a tarefa 

mais fácil para ele. Cacetão segue sua declaração, dirigindo-se diretamente a Joana, 

“Você vai ser / minha. Vai ser minha filha, meu lar, / minha cozinha, ser minha 

mulher”, e a chama, “Rainha, sai na janela. Desponta, / estrela.” O gigolô diz ainda “Faz 

dez anos que eu te espero... / Dez anos que eu bebo por tua conta...”. Os tais dez anos, 

supomos nós, são os mesmos dez anos em que Joana esteve com Jasão, onde Cacetão a 

desejava quase secretamente – “quase” pois não há marcas, no discurso de Joana, de que 

ela saiba desse amor; contudo, o gigolô afirma “Você sabe... Cê sabe que eu te quero”. 

Cacetão segue, enfim, cantando a ciranda de “Flor da Idade”, justamente para juntar seu 

desencontro amoroso àqueles presentes na canção, “Carlos amava Dora que amava Léa 

que amava Lia que / amava Paulo (...)”. 

Novamente, a intergenericidade se faz presente para atribuir significado ao 

discurso de uma personagem, com informações que antes não sabíamos, ou que só 

poderíamos perceber através da interpretação proprimente dita da tragédia. 
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5.12     Uma “pseudo” polifonia 

 

 Neste momento da peça, temos uma “pseudo” polifonia. Trataremos-na assim 

uma vez que o termo polifonia tem sentido mais estrito, tratando-se de um discurso de 

diferentes vozes em harmonia, porém não hierarquizadas – e não é o que acontece aqui, 

onde as diferentes vozes possuem uma valorização distinta. Nos utilizaremos das 

informações das rubricas para tentar imaginar como seria esse momento, ao invés de 

juntar todas as letras das canções desse mesmo capítulo – até mesmo porque todas elas 

já foram analisadas anteriormente. Ao mesmo tempo, tempos uma fala de Joana, não 

cantada, mas acompanhada pelas diferentes canções entoadas pelas outras personagens. 

Observemos: 

 

Orquestra emenda para uma suíte, nos diferentes sets: 

- duas vizinhas vestindo a noiva (Alma) cantando refrão de 

“Filosofia da vida”; 

- dois vizinhos vestindo o noivo (Jasão) cantando refrão de 

“Filosofia da vida”; 

- Creonte em sua cadeira, cantando “Refrão de Creonte”; 

- três vizinhos, no botequim, vestidos para o casamento, 

brincando e cantando “Flor da idade”; 

- Egeu em sua oficina, trabalhando, sem cantar; 

- três vizinhas, preparando a mesa do banquete e cantando 

“Flor da idade”; 

- Alma cantando uma estrofe de “Bem-querer”; 

- Jasão cantando uma estrofe de “Bem-querer”. 

 

Agora, cada setor cantarola sua ária; luz fica em resistência 

em todos os sets e acende, clara e brilhante, no set de Joana 

que, habilmente, tempera com ervas uns bolos de carne. 

 

Joana: Tudo está na natureza 

encadeado e em movimento — 

cuspe, veneno, tristeza, 

carne, moinho, lamento, 

ódio, dor, cebola e coentro, 

gordura, sangue, frieza, 

isso tudo está no centro 

de uma mesma e estranha mesa 

Misture cada elemento — 

uma pitada de dor, 

uma colher de fomento, 

uma gota de terror 

O suco dos sentimentos, 
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raiva, medo ou desamor, 

produz novos condimentos, 

lágrima, pus e suor 

Mas, inverta o segmento, 

intensifique a mistura, 

temperódio, lagrimento, 

sangalho com tristezura, 

carnento, venemoinho, 

remexa tudo por dentro, 

passe tudo no moinho, 

moa a carne, sangue e coentro, 

chore e envenene a gordura 

Você terá um unguento, 

uma baba, grossa e escura, 

essência do meu tormento 

e molho de uma fritura 

de paladar violento 

que, engolindo, a criatura 

repara o meu sofrimento 

co’a morte, lenta e segura 

 

Orquestra sobe; todos sobem cantando, cada um com sua ária; 

luz brilhante nos sets, em resistência no set de Joana; a 

coreografia agora vai fazendo todos mudarem de set, até que se 

agrupem num ambiente só; passagem indicando que a festa de 

casamento começou; agora todos cantam em BG; luz em 

resistência, e clara, no set de Joana que veste os filhos. 

 

Joana: [Vestindo os filhos] 

Eles pensam que a maré vai mas nunca volta 

Até agora eles estavam comandando 

o meu destino e eu fui, fui, fui, fui recuando, 

recolhendo fúrias. Hoje eu sou onda solta 

e tão forte quanto eles me imaginam fraca 

Quando eles virem invertida a correnteza, 

quero saber se eles resistem à surpresa, 

quero ver como eles reagem à ressaca [Tempo] 

Meus filhos, vocês vão lá na solenidade, 

digam à moça que mamãe está contente, 

tanto assim que lhe preparou este presente 

pra que ela prove como prova de amizade 

Beijem seu pai, lhe desejem felicidade 

co’a moça e voltem correndo, que eu e vocês 

também vamos comemorar, sós, só nós três, 

vamos mastigar um naco de eternidade 

[Entrega o pacote; grita] 

Corina, Corina... 

[Corina aparece vestida para o casamento] 
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Vem cá, pode levar 

os meninos à festa... 

 

Corina: Ah, Joana, de verdade... 

Sabe, você não calcula a felicidade 

que me dá [Beija Joana]. Não adianta brigar [Sai] 

 

Joana: [Só, vendo os filhos saindo] 

Não, eles não. Por quê, meu Deus? Que atrocidade 

Eles não têm nada co’isso. Vou esconder 

os dois com mestre Egeu e depois vou correr 

Conheço todos os covis desta cidade 

 

Sobe orquestra; sobe coreografia; agora, todos cantam e 

dançam alegremente. 

 

Todos: Carlos amava Dora que amava Léa que amava Lia que 

amava Paulo que amava Juca que amava Dora que amava... 

Carlos amava Dora que amava Rita que amava Dito que 

amava Rita que amava Dito que amava Rita que amava... 

Carlos amava Dora que amava tanto que amava Pedro que 

amava a filha que amava Carlos que amava Dora que 

amava toda a quadrilha... 

amava toda a quadrilha... 

amava toda a quadrilha... 

(Hollanda; Pontes. 1976, pp. 159-162) 

 

 De início, atentemos-nos às falas de Joana, antes de tentar compreender o porquê 

de todas essas canções juntas. Verificamos tratar-se de um novo ritual, desta vez para 

amaldiçar a carne com a qual Joana prepara o bolo de carne a ser entregue na festa do 

casamento. Observamos que um campo semântico mórbido se mistura, então, com um 

outro gastronômico, onde “cuspe, veneno, tristeza, / carne, moinho, lamento, / ódio, dor, 

cebola e coentro, / gordura, sangue, frieza” são os ingredientes que nossa Medeia 

pretende colocar “no centro / de uma mesma e estranha mesa”. 

 Com uma genialidade típica de Chico Buarque, as palavras se embaralham, os 

verbos que antes se referiam aos alimentos, ganham agora um sentido doentio e 

anormal, como “uma pitada de dor, / uma colher de fomento, / uma gota de terror”. 

Dessa mistura, “O suco dos sentimentos, / raiva, medo ou desamor,” Joana “produz 

novos condimentos, / lágrima, pus e suor”. E mais ainda: ao “inverter o segmento” e 

“intensificar a mistura”, mesclam-se as próprias palavras e eis que surgem “temperódio” 

(tempero e ódio), “lagrimento” (lágrima e fermento ou coentro, etc.), “sangalho” 
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(sangue e alho), “tristezura” (tristeza e gordura), “carnento” (carne e fermento ou 

coentro, como anteriormente), “venemoinho” (veneno e moinho) – tudo “remexido tudo 

por dentro” e “passado no moinho”, “moa a carne, sangue e coentro, / chore e envenene 

a gordura”. O resultado disso, o bolo de carne: “um unguento, / uma baba, grossa e 

escura, / essência do meu tormento / e molho de uma fritura / de paladar violento”. 

Joana acredita que a vingança, por meio da morte “lenta e segura” dessa nova família 

que se forma, irá “reparar o seu sofrimento”. 

 O campo semântico dessa fala/canção em muito se assemelha à canção “Gota 

d’água”, onde temos os mesmo sentimentos – sofrimento, angústia, desejo de vingança 

– e também as mesmas palavras, a carne (corpo), sangue, gota (lágrima), etc. É 

interdiscursividade sempre presente e intrínseca à obra. 

 A Medeia carioca segue, vestindo os filhos, falando sobre como essa vingança 

não era algo esperado pelos seus inimigos (“Eles pensam que a maré vai mas nunca 

volta”), uma vez que “Até agora eles estavam comandando / o seu destino” e ela “foi, 

foi, foi, foi recuando, recolhendo fúrias”, em “um pote até aqui de mágoa”, mas que 

hoje ela é “onda solta e tão forte” quanto eles a imaginam fraca. Joana duvida que eles  

“eles resistam à surpresa” e como “reagirão à ressaca” dessa “correnteza invertida”, 

dessa mudança de sorte. 

 Ela dá instruções para que seus filhos levem o bolo de carne, um “presente / pra 

que ela [Alma] prove como prova de amizade”, dissimulando uma reconciliação com a 

família de Creonte e mesmo com seu marido traidor, Jasão. Pede, então, para que eles 

voltem correndo, pois “também vão comemorar, sós, só os três”, “mastigando um naco 

de eternidade”. Disso, podemos concluir que Joana está certa de que não só pretende 

matar Alma, Creonte e Jasão, mas também a ela e aos próprios filhos, que mastigarão 

também “um naco de eternidade”. 

 Corina, que havia sido convidada para o casamento, é encarregada de levar os 

filhos da comadre à festa, e, sem perceber a dissimulação de Joana, diz estar feliz com a 

atitude de reconciliação da amiga, pois “não adianta brigar”. Com a saída dos filhos, 

Joana fica só e começa a hesitar se deve mesmo fazer essa “atrocidade” e tirar a vida 

dos próprios filhos, que “não têm nada co’isso”. Pensa em “esconder / os dois com 

mestre Egeu” e depois correr, pois conhece “todos os covis desta cidade”. Como bem 

sabemos, essa hesitação não dura muito tempo. Logo os filhos retornam da festa de 

casamento com o presente recusado – Creonte percebe a maldade de Joana e expulsa os 

filhos de Jasão, que foram levar “feitiço daquela dona”.  
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Corina: Creonte não quis receber (...) / Pensou que era feitiço, 

mulher... (...) Creonte não quis nem acolher as crianças... (...) / 

Mal os coitados botaram os pés / na porta, ele expulsou... Mas o 

Jasão... / Não sei como ele agüentou isso, não / Botam seus 

filhos na rua e ao invés / de chiar, o desgraçado ficou / sem se 

mexer. Sem se mexer, mulher... (Hollanda; Pontes. 1976, p. 

164) 

 

 Joana pede que a comadre lhe deixe sozinha, pois está  meio tonta – pede que 

“deixe em paz seu coração”, como em “Gota d’água”: “me deixa comigo um pouco / 

que tá fazendo um barulho de louco / na minha cabeça e eu preciso paz” (Hollanda; 

Pontes. 1976, p. 165). A macumbeira, então, enquanto abre o pacote do bolo 

envenenado, se revolta contra suas divindades por não estarem ao seu lado na vingança 

que preparou: 

 

Joana: Meu senhor, olhe pra mim, tenha dó, / Pai, por quê, meu 

Pai? Você não deixou? / Como foi que Creonte farejou, / meu 

Ganga? Responde, aponta uma estrada / Pra quem padece como 

eu não há nada / que ajude mais do que o padecimento / de 

quem me oprime. Foi só um momento / de alívio que eu pedi. 

Não pode ser? / É possível que o Pai quis proteger / Jasão, que 

larga os filhos nas esquinas / e que se entrega ao canto das 

ondinas? / Quis defender Creonte, esse ladrão / do rosto 

humano e a cauda de escorpião? / É justo conservar esse 

homem vivo? / E a filha, que mantém Jasão cativo / 

transformando em porcos os seus amigos? / Xangô, meu Pai, 

salvou meus inimigos / por que motivo? De que serve a vida / 

deles? Eu tenho que sair ferida, / abandonada, doida, sem abrigo 

/ Não, não pode fazer isso comigo, / meu Ganga. Não, não pode 

ser. Você / quer eles vivos para quê? Por quê? (Hollanda; 

Pontes. 1976, p. 166) 

 

 Começa, então, a considerar que a morte seja um sofrimento menor do que 

aquele pelo qual ela passa no lugar de mulher traída, de vingança negada: 

 

Joana: (...) Meu Ganga, meu Pai Xangô, o senhor / quer dizer 

que há sofrimento maior / do que morrer com veneno cortando / 

as entranhas... escorrendo, arruinando, / fazendo a carne virar 

uma pasta / por dentro?... [Grita] Não, Senhor... / É isso? 

Afasta / de mim essa idéia, meu Pai... Mas não, / meu Ganga, é 
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pior... Pior, tem razão / Esse é o caminho que o Senhor me 

aponta (Hollanda; Pontes. 1976, p. 166) 

 

 Hesita, novamente, em deixar os filhos vivos, perguntando à divindade se “Aí 

em cima você toma conta / das crianças?”. No entanto, quando estas aparecem, Joana 

grita, chama os filhos, os abraça, e, quando dizem estar com fome e lhe pedem comida, 

retoma seu plano: 

 

Joana: (...) Meus filhos, mamãe queria dizer / uma coisa a 

vocês. Chegou a hora / de descansar. Fiquem perto de mim / 

que nós três, juntinhos, vamos embora / prum lugar que parece 

que é assim: / é um campo muito macio e suave, / tem jogo de 

bola e confeitaria / Tem circo, música, tem muita ave / e tem 

aniversário todo dia / Lá ninguém briga, lá ninguém espera, / 

ninguém empurra ninguém, meus amores / Não chove nunca, é 

sempre primavera / A gente deita em beliche de flores / mas não 

dorme, fica olhando as estrelas / Ninguém fica sozinho. Lá não 

dói, / lá ninguém vai nunca embora. As janelas / vivem cheias 

de gente dizendo oi / Não tem susto, é tudo bem devagar / E a 

gente fica lá tomando sol / Tem sempre um cheirinho de éter no 

ar, / a infância perpetuada em formol (Hollanda; Pontes. 1976, 

p. 167) 

 

Eufemisticamente, Joana diz que todos eles morrerão, “nós três, juntinhos, 

vamos embora”, para um lugar – que, para não assustar as crianças, a protagonista se 

utiliza de coisas que as crianças adoram – onde “tem jogo de bola e confeitaria / Tem 

circo, música, tem muita ave / e tem aniversário todo dia”; e, se referindo ao marido 

traidor e ao mundo que lhes “daria bofetadas”, diz que “Lá ninguém briga, lá ninguém 

espera, / ninguém empurra ninguém / (...) Ninguém fica sozinho. Lá não dói, / lá 

ninguém vai nunca embora. As janelas / vivem cheias de gente dizendo oi / Não tem 

susto, é tudo bem devagar”. Ela se refere diretamente à morte quando diz que “Tem 

sempre um cheirinho de éter no ar, / a infância perpetuada em formol”, mas se utiliza de 

termos que as crianças provavelmente desconhecem. E, depois de dar o bolo 

envenenado aos filhos e antes de comer seu próprio pedaço, tem sua última fala: 

 

Joana: (...) A Creonte, à filha, a Jasão e companhia / vou deixar 

esse presente de casamento / Eu transfiro pra vocês a nossa 

agonia / porque, meu Pai, eu compreendi que o sofrimento / de 

conviver com a tragédia todo dia / é pior que a morte por 
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envenenamento [Joana come um bolo; agarra-se aos filhos; cai 

com eles no chão (...)](Hollanda; Pontes. 1976, p. 167) 

 

 A Medeia de Eurípedes não tem esse diálogo com os filhos – ela se dirige 

somente às mulheres do Coro: 

 

Medeia: Não volto atrás em minhas decisões, amigas; / sem 

perder tempo matarei minhas crianças / e fugirei daqui. Não 

quero, demorando, / oferecer meus filhos aos golpes mortíferos 

/ de mãos ainda mais hostis. De qualquer modo / eles devem 

morrer e, se é inevitável, / eu mesma, que os dei à luz, os 

matarei. / Avante, coração! Sê insensível! Vamos! / Por que 

tardamos tanto a consumar o crime / fatal, terrível? Vai, minha 

mão detestável! / Empunha a espada! Empunha-a! Vai pela 

porta / que te encaminha a uma existência deplorável, / e não 

fraquejes! Não lembres de todo o amor / que lhes dedicas e que 

lhes deste a vida! / Esquece por momentos de que são teus 

filhos, / e depois chora, pois lhes queres tanto bem /  mas vais 

matá-los! Ah! Como sou infeliz! (Eurípedes, 2007, p. 69). 

 

 Podemos pensar nessa diferença entre as falas antes do assassinato também 

como uma questão sócio-histórica, já abordada anteriormente, quando vimos que a 

Medeia carioca se mostra muito mais hesitante em tirar a vida dos próprios filhos do 

que a Medeia grega – um indício de valores ideológicos distintos, porém em acordo 

com a sociedade da época. Apesar da Medeia de Eurípedes também lamentar a desgraça 

que está prestes a cometer, esta não tem um diálogo com os filhos, acalmando-os e 

explicando, ainda que eufemisticamente, o que lhes vai acontecer, como o faz Joana. 

Vemos também essa diferença dos valores ideológicos no seu próprio destino: Medeia, 

mata os filhos e foge sozinha, ainda que para uma “existência deplorável”; Joana, mata 

os filhos e também a si mesma, pois julga que “o sofrimento / de conviver com a 

tragédia todo dia / é pior que a morte por envenenamento”.  

 Agora pensemos na relação que tem todas essas canções e falas juntas. Para isso, 

vamos relembrar do que tratam essas canções: “Filosofia da vida” é uma espécie de 

cartilha, com dicas de como comportar-se perante outras pessoas, parecendo-lhes 

sempre superior – é a “cartilha da filosofia do bem sentar” (Hollanda; Pontes. 1976, p. 

35), onde entendemos este “bem sentar” como sendo “dominar”; “Refrão de Creonte” é 

um lamento do rico empresário, ao considerar que, de todos os homens, de todas as 

profissões, sua filha Alma quis casar-se justo com um sambista, o último que ele lhe 
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desejaria – segundo o personagem, qualquer coisa seria melhor, “porque Alma não é 

masoquista”, numa menção à oposição corpo/alma, Joana/Alma, assumindo que, se a 

alma não é masoquista, logo, o corpo o é; “Flor da idade” apresenta todo o ato de 

observar que nos remete a própria vizinhança da Vila do Meio-dia, uma vez que todos 

os personagens que moram ali ficam, a todo momento, comentando o que se passa na 

vida de Joana e de Jasão – principalmente da primeira, especulando sempre qual o 

estado de seu sofrimento; “Bem-querer” é o lamento de um eu-lírico apaixonado, que 

espera o ser amado, mesmo sabendo que o fim desse relacionamento será rápido e 

doloroso. 

 Percebemos que, mesmo que cada uma dessas canções trate de diferentes 

assuntos, diferentes sentimentos, todos eles entram em sintonia nesse exato momento da 

peça: o casamento de Alma e Jasão. O fato de duas vizinhas e dois vizinhos vestirem os 

noivos cantando “Filosofia da vida” nos dá a impressão de que estão, justamente, lhe 

vestindo para sentar no trono e dominar, como se o casamento fosse, na verdade, uma 

cerimônia de coroação. “Creonte em sua cadeira”, seu trono, “cantando ‘Refrão de 

Creonte’” mostra o seu descontentamento com a escolha de sua filha. Os outros “três 

vizinhos, no botequim, vestidos para o casamento, brincando, e as “três vizinhas, 

preparando a mesa do banquete”, todos cantando “Flor da idade”, complementam essa 

ideia de que a vizinhança não pertence a esse meio, e que está ali só para observar, 

bisbilhotar e fazer fofoca. Egeu, que não toma parte de toda essa festa e intriga, está 

“em sua oficina, trabalhando, sem cantar”. Alma e Jasão cantam “Bem-querer”, como 

se, mesmo apaixonados, soubessem que todo casamento tem um final agozinante, 

doloroso. Além disso, temos a vingança de Joana, acompanhada por seu sofrimento e 

lamento ao matar os filhos e a si mesma. Todos os sentimentos das personagens entram 

em comunhão, em uma interexpressão – assim como a interdiscursividade, a 

intertextualidade e a intergenericidade tão características da obra como um todo. 
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6.      (In)Conclusão 

 

 

Chico Buarque de Hollanda é o artesão da linguagem. O compositor, dramaturgo 

e escritor brasileiro constrói texto e discurso com maestria, preenchendo-os com um 

sentido que só se faz completo quando analisamos não aquilo que se faz presente, mas 

tudo aquilo que o atravessa e constitui. 

A partir da análise realizada, observamos como a Gota d’água se caracteriza 

como um exemplar do estilo de Chico Buarque e também como “arena onde se 

digladiam as vozes sociais” (Bakhtin/Volochinov, 1992) em sua constituição 

intergenérica. É um meio de interpretação da representação do mundo via linguagem, 

tecida a partir de seus fios (signos) ideológicos. 

 Compreendemos como os elementos linguísticos e translinguísticos presentes na 

obra de Chico constituem sua intergenericidade dialógica, tanto dentro do próprio texto 

– com as canções que compõem a peça, quanto fora dele – com a obra de Eurípedes e o 

momento histórico de sua produção. 

O empenho em refletir e descrever a poética de Chico Buarque tem o intuito de 

alcançar, o mais profundamente possível, sua abrangência, por meio da busca de 

diálogos que justifiquem a sua arquitetônica (forma, conteúdo e estilo) discursiva, 

permita contribuir com os estudos dos gêneros e sua relação com a compreensão dos 

valores sociais incutidos nos discursos, que compõem e, ao mesmo tempo, são 

compostos pelos sujeitos ali representados. 

 

 

6.1     Considerações 
 

A pesquisa ao longo do ano resultou em discussões teóricas produtivas e um 

maior entendimento dos conceitos estudados, assim como possibilitou o 

reconhecimento de diversos diálogos no corpus escolhido. Começamos a explorar os 

estudos e a pesquisa do corpus por meio de apresentações em congressos e seminários, 

tanto no formato de painel como na apresentação de comunicação oral. O primeiro 
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congresso do qual participamos foi o tradicional (XXIII) Congresso de Iniciação 

Científica da Unesp. 

Além da conceituação de poética e autoria, e da análise das canções que só 

existem dentro da peça e não no disco Gota d’água (e em tantos outros, uma vez que 

“Gota d’água”, “Bem querer”, “Basta um dia” e “Flor da idade” aparecem também em 

discos de Chico Buarque que nada tem a ver com a peça da qual foram retiradas), 

analisamos também Medeia, de Eurípedes. Ligeiramente fora de nosso corpus, faremos 

uma breve pesquisa acerca da peça Calabar, a fim de compreender em que contexto a 

canção “Basta um dia” estava originalmente inserida. 

Acreditamos que o estudo das formas de incorporação de diferentes 

genericidades pode contribuir para o entendimento da formação de gêneros a partir de, 

por exemplo, “fragmentos” de gêneros, como diz Bakhtin, bem como para esclarecer de 

que maneira os gêneros, ao incorporar outros gêneros, propõem contratos fiduciários ao 

público em geral e específico, validam seu direito de dizer e promovem a criação de 

comunidades discursivas. 

A ênfase na intergenericidade, dada sua amplitude, permite cobrir igualmente a 

interdiscursividade, ou a presença de discursos de outras esferas na forma de um 

determinado gênero discursivo específico, bem como a intertextualidade ou a presença 

de outros textos na composição de determinado texto, o que abarca texto, discurso e 

gênero. Por isso, esta pesquisa tem como ponto relevante a possibilidade de desenvolver 

e/ou aprimorar, a partir do estudo das formas de incorporação de relações interlocutivas 

de gêneros, formas de análise discursiva das relações intergenéricas em geral, podendo 

permitir não só a compreensão de formas de incorporação de gêneros em outros gêneros 

como a análise mais específica da intergenericidade em termos discursivos (e não 

apenas textuais e/ou narrativos ou segmentais) – em gêneros tanto em formação como 

consolidados. 
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8.     Descrição das Atividades Realizadas 

 

 

Descrevemos aqui brevemente como foram realizadas as atividades, de acordo 

com o Plano de Atividades do Aluno e Cronograma de Execução do projeto.  

  

 

A. Atividades Executadas 

 

Primeiro Bimestre: Fundamentação teórica. 

Segundo Bimestre: Continuação da fundamentação teórica e início da pesquisa 

contextual. 

Terceiro Bimestre: Continuação da pesquisa contextual, início da análise dialógica e 

intergenérica da peça Gota d’água, e elaboração do Relatório Parcial.  

  

ETAPAS             

  A S O N D J 

Fundamentação teórica             

Pesquisa contextual             

Relatório Parcial             

Análise do corpus             

Análise dos resultados             

Relatório Final             

Participação em eventos             

Participação GED             

Reuniões de orientação             

 

 

Os encontros de orientação foram semanais, bem como as reuniões com o e no 

GED – Grupo de Estudos Discursivos. O grupo se reuniu às quartas-feiras, das 14h às 

17h, e as reuniões de orientação ocorriam após esse período de debate. Para comprovar 

as atividades em eventos, anexamos os certificados e o painel feito em anexo.  

 


