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Resumo

Este estudo discute os aspectos linguísticos referentes à composição, ao tema e ao estilo que
caracterizam o gênero canção e que estão presentes no espetáculo Lunário Perpétuo lançado em
2003 pelo artista Antonio Nóbrega, a partir da perspectiva do Movimento Armorial. Propõe a
análise da relação existente entre o estilo adotado por Antonio Nóbrega e os traços característicos
do Movimento Armorial, considerando os aspectos culturais que influenciam o processo de
escritura do artista. Constitui o objetivo desse trabalho, identificar o emprego de figuras de
intertextualidade visíveis na superfície das relações estabelecidas entre o romance Grande Sertão:
Veredas e a canção Romance de Riobaldo e Diadorim do repertório do espetáculo Lunário
Perpétuo. Para tanto, foi traçado o seguinte percurso metodológico: a fim de melhor
contextualizar a obra do artista Antonio Nóbrega, inicialmente foi realizada à revisão
bibliográfica do aporte teórico acerca do Movimento Armorial com base nos estudos de Didier
(2000). Em seguida buscou-se os estudos sobre a temática da intertextualidade/ dialogismo
observando a identificação dos processos de ocorrência de intertextualidade apontados por Jenny
(1979) para que seja possível analisar nosso corpus e em seguida identificar os processos
utilizados pelo brincante pernambucano na escritura de suas obras. Também foram pesquisados
os trabalhos de Bakhtin (2000), Marchuschi (2007) e Barros e Fiorin (2003) sobre os gêneros
discursivos e seus elementos com destaque para caracterização do gênero canção, procedendo-se
em seguida a análise do corpus. A partir dos resultados obtidos, é possível concluir que o artista
Antonio Nóbrega utiliza uma grande variedade de formas populares do gênero canção e que seu
trabalho estabelece relações intertextuais com obras que apresentam pontos de contato com a
temática da cultura popular e dos valores defendidos pelo Movimento Armorial.

Palavras-chave: Dialogismo. Intertextualidade. Movimento Armorial. Antonio Nobrega

1. INTRODUÇÃO

O Movimento Armorial, idealizado por Ariano Suassuna tem por objetivo criar uma arte
erudita a partir de elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. Tal movimento procura
orientar para este fim todas as formas de expressões artísticas entre elas a música, a dança, a
literatura, as artes plásticas, o teatro e o cinema, dentre outras expressões. Assim demonstra a
estreita relação existente entre as diversas expressões artísticas, como as xilogravuras que
ilustram a literatura de cordel, ou a rabeca, violino popular que sempre acompanhou os versos do
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povo brasileiro. Esta importante característica nos ajuda a dimensionar o caráter plural inerente
ao Movimento Armorial.

No cenário atual, encontramos a figura de Antonio Nóbrega como um dos artistas que
melhor representa a proposta armorial de integração entre as diversas formas de expressão. Ator,
compositor, músico, cantor e pesquisador de cultura popular, Antonio Nóbrega imprime em sua
obra uma feição de grande valor cultural ao traçar relações entre as diversas influências que
formam o arcabouço cultural brasileiro.

A fim de contribuir com os estudos pertencentes à área da Linguística, campo de estudos
que engloba de modo bastante receptivo, as discussões e reflexões acerca da linguagem, o nosso
trabalho parte da hipótese de que a construção do universo linguístico de Antonio Nóbrega reflete
as características da linguagem e dos valores armoriais.

Dessa forma, a realização desse trabalho se justifica enquanto oportunidade de reunir num
mesmo objeto de estudo, aspectos que identificam um movimento artístico-literário ao mesmo
tempo em que propõe uma leitura acerca dos aspectos linguísticos referentes aos elementos do
gênero do discurso que estabelecem relações com o Movimento Armorial.

Isto posto, constitui nosso propósito, neste trabalho, a análise da relação existente entre o
estilo adotado por Antonio Nóbrega e os traços característicos do Movimento Armorial,
considerando os aspectos culturais que influenciam o processo de escritura do artista. Constitui o
objetivo desse trabalho identificar o emprego de figuras de intertextualidade visíveis na superfície
das relações estabelecidas entre o romance Grande Sertão: Veredas e a canção Romance de
Riobaldo e Diadorim do repertório do espetáculo Lunário Perpétuo.

Esta pesquisa foi realizada tendo por base os elementos do gênero do discurso que
compõem o repertório do espetáculo Lunário Perpétuo lançado em DVD no ano de 2003. Assim
sendo, este trabalho se caracteriza como uma pesquisa de natureza qualitativa e de base
bibliográfica, uma vez que se destina a trabalhar com informações levantadas e selecionadas a
partir de uma literatura específica orientada a partir do percurso metodológico descrito a seguir:

A fim de melhor contextualizar a obra do artista Antonio Nóbrega, inicialmente foi
realizada à revisão bibliográfica do aporte teórico acerca do Movimento Armorial com base nos
estudos de Moraes (2000). Em seguida buscou-se os estudos sobre a temática da
intertextualidade/ dialogismo observando a identificação dos processos de ocorrência de
intertextualidade apontados por Jenny (1979) para que seja possível analisar nosso corpus e em
seguida identificar os processos utilizados pelo brincante pernambucano na escritura de suas
obras. Também foram pesquisados os trabalhos de Bakhtin (2000), Marchuschi (2007) e Fiorin
(2003) sobre os gêneros discursivos e seus elementos com destaque para caracterização do gênero
canção, procedendo-se em seguida a análise do corpus.

As reflexões resultantes deste trabalho buscam trazer contribuições no sentido de mostrar
a possibilidade de analisar uma obra literário-musical representante de um movimento cultural,
utilizando elementos teóricos relacionados aos saberes linguísticos, estabelecendo diálogos entre
diversos campos de estudos dentre eles os pressupostos da intertextualidade e dos gêneros
discursivos.

É nossa pretensão, ainda, acreditar que este estudo possa contribuir com novas leituras do
gênero canção e proporcionar mais um olhar, dentre tantos, ao campo dos estudos linguísticos-
literários.
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2. MOVIMENTO ARMORIAL: BREVE CARACTERIZAÇÃO

O Movimento Armorial tem por objetivo criar uma arte erudita que tenha por base os
elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. Para tanto, procura orientar para este fim
todas as formas de expressões artísticas, entre elas a literatura, as artes plásticas, o teatro, o
cinema, a dança, a música, e a canção, objeto de análise do presente estudo.

O lançamento oficial do Movimento Armorial ocorreu em 18 de outubro de 1970 na
Igreja de São Pedro dos Clérigos em Recife. Na ocasião houve a apresentação da Orquestra
Armorial de Câmara do Conservatório Pernambucano de Música que realizou o concerto Três
Séculos de Música Nordestina: do Barroco ao Armorial, intercalada com a exposição de
trabalhos de gravura, pintura e escultura de diversos artistas ligados ao movimento.

Em sua obra Em demanda da poética popular, Santos apresenta a definição dada por
Ariano Suassuna, idealizador do movimento, a respeito da arte armorial:

A arte armorial brasileira é aquela que tem como traço principal a ligação com o espírito
mágico dos “folhetos” do Romanceiro Popular do Nordeste (Literatura de Cordel), com
a música de viola, rabeca ou pífano que acompanha seus “cantares” e com a Xilogravura
que ilustra suas capas, assim como o espírito e a forma das artes e espetáculos populares
com esse mesmo Romanceiro relacionados (SUASSUNA apud SANTOS, 1999. p. 13).

É oportuno destacar que originariamente, o termo armorial tem uma raiz medieval e
refere-se à heráldica. O verbete foi lexicografado com a intenção de representar o registro dos
brasões da nobreza de uma nação, de uma província. Contudo, Ariano Suassuna utiliza o termo
armorial inspirado nos brasões, nos estandartes presentes em manifestações populares como a
Cavalhada (argolinha) e o Maracatu Rural. Para Ventura,

Armorial diz respeito à Heráldica: é o conjunto dos brasões de armas registrados num
livro com a função de representar desde instituições reais até unidades familiares civis.
Foi a palavra tomada por Ariano Suassuna para batizar o movimento que, a partir da
década de 1970, pretendeu compor uma arte originalmente brasileira baseada no que se
definiu como sendo “as mais puras e legítimas manifestações culturais populares”. Foi
um movimento que teve um recorte espacial definido – o Nordeste brasileiro – e, uma
estreita relação com aquele significado inicial, quis constituir-se brasão desse espaço
cultural.  (VENTURA, 2007 p. 32)

Acerca da proposta estética do Movimento Armorial, Moraes afirma que:

A estética armorial revelou de maneira enfática aspectos do universo artístico popular
nordestino e as influências ibéricas medievais. A literatura de cordel, a música de viola,
rabeca, pífano e as xilogravuras são fontes de inspiração para a arte armorial. Na
construção dessa arte, que denominou de brasileira, Suassuna resgatou e recriou, junto
com outros artistas (músico, gravuristas, ceramistas), parte da oralidade e iconografia do
sertão nordestino. (MORAES, 2000, p. 17)

De acordo com o exposto, o Movimento Armorial demonstra a estreita relação existente
entre as diversas expressões artísticas, como as xilogravuras que ilustram a literatura de cordel,
ou a rabeca, violino popular que sempre acompanhou os versos do povo brasileiro. Esta
importante característica nos ajuda a dimensionar o seu caráter plural.
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As artes armoriais buscam expressar uma cultura autêntica, formada na base popular
nordestina, numa tentativa de fortalecer a ideia de identidade cultural que mostre aos brasileiros
as origens de uma arte peculiarmente nacional.

Devidamente apresentadas as características do Movimento Armorial, passemos agora à
apresentação dos pressupostos teóricos acerca do dialogismo e da intertextualidade que servirão
de base conceitual para análise dos aspectos dialógicos e intertextuais de algumas canções que
constituem o espetáculo Lunário Perpétuo.

3. O CARÁTER DIALÓGICO DO GÊNERO CANÇÃO

A fim de iniciarmos nossa reflexão acerca da temática do dialogismo destacamos aqui o
pensamento bakhtiniano sobre o fenômeno dialógico. A esse respeito, o teórico argumenta que:

O diálogo, por sua clareza e simplicidade, é a forma clássica da comunicação verbal.
Cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, possui um acabamento específico
que expressa a posição do locutor, sendo possível responder, sendo possível tomar, com
relação a essa réplica, uma posição responsiva (BAKHTIN, 2000 p. 294).

O diálogo é entendido como claro e simples pelo fato de que sua manifestação se dá na
presença dos sujeitos envolvidos no processo comunicativo, ou seja, durante o ato, é possível ao
interlocutor, por exemplo, consultar o locutor a fim de dirimir alguma dúvida que possa surgir no
momento da interação verbal. Como exemplos de diálogos reais, Bakhtin cita os diálogos do
cotidiano, a conversa comum.

Embora simples cada situação de comunicação exige aquilo a que o teórico se refere
como “acabamento específico”, ou seja, para que haja eficiência na comunicação, cada
enunciado deve possuir características específicas, contornos definidos, modos de falar e de agir
que devem ser compartilhados pelos sujeitos do processo. Essas formas definidas e relativamente
estáveis são identificadas pelo teórico russo como gêneros do discurso, tema a respeito do qual
trataremos mais adiante.

Para Sobral (2009) as distinções entre a noção de dialogismo e de diálogo consistem no
fato de que, num sentido mais restrito, o diálogo pode ser entendido como uma forma de
composição de enunciados/discursos, que se diferencia do dialogismo por se estabelecer
enquanto fenômeno textual e procedimento discursivo alcançado pela envergadura conceitual do
termo dialogismo. Podemos assim estabelecer que o diálogo, como elemento discursivo, se
apresenta como uma ferramenta que expressa de modo mais visível, alguns aspectos das relações
dialógicas existentes entre os enunciados.

No entanto é possível aceitar uma concepção mais ampla, conforme afirma Bakhtin:

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 amplo, isto é, não apenas como comunicação em voz alta,
de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que
seja (BAKHTIN, 2009, p. 125).

Sobre a possibilidade de ampliação do sentido da palavra diálogo, Bakhtin ressalta que:
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A relação existente entre as réplicas de tal diálogo (o diálogo real) oferece o aspecto
externo mais evidente e mais simples da relação dialógica. Não obstante, a relação
dialógica não coincide de modo algum com a relação existente entre as réplicas de um
diálogo real, por ser mais extensa, mais variada e mais complexa. Dois enunciados,
separados um do outro no espaço e no tempo e que nada sabem um do outro, revelam-se
em relação dialógica mediante uma confrontação do sentido, desde que haja alguma
convergência do sentido (ainda que seja algo insignificante em comum no tema, no
ponto de vista, etc.) (BAKHTIN, 2000 p. 354 -355).

Para Bakhtin, o diálogo cotidiano contém apenas a face superficial de uma relação
dialógica, pois, para além da linguagem, o dialogismo alcança a totalidade das relações humanas,
por que “a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo” (2006 p. 348). Por
este motivo é que podemos entender que o colóquio, como recurso discursivo, não é capaz de
expressar toda a complexidade das relações dialógicas. Dessa forma é possível afirmar que o que
define o caráter dialógico existente entre os enunciados é a relação de sentido estabelecida entre
eles e identificada pelos sujeitos integrantes do processo de interação no qual ocorre o fenômeno
comunicativo. Assim, como assegura Bakhtin,

O enunciado existente, surgido de maneira significativa num determinado momento
social e histórico, não pode deixar de tocar os milhares de fios dialógicos existentes,
tecidos pela consciência ideológica em torno de um dado objeto de enunciação, não pode
deixar de ser participante ativo do diálogo social. Ele também surge desse diálogo como
seu prolongamento, como sua réplica, e não sabe de que lado ele se aproxima desse
objeto (BAKHTIN, 1998, p.86).

De acordo com Sobral (2009), com base nos estudos de Bakhtin, para além do simples
diálogo, o conceito de dialogismo abrange uma amplitude filosófica, discursiva e textual e está
intrinsecamente ligado ao conceito de interação. Nas palavras do autor, dialogismo “é um
conceito que busca dar conta do elemento constitutivo não apenas dos discursos como da própria
linguagem e mesmo do ser e do agir humanos” (SOBRAL, 2009, p. 39).

Num plano geral, o autor destaca que dialogismo designa em primeiro lugar a condição
essencial do próprio ser e agir dos sujeitos, uma vez que “o sujeito só vem a existir em relação
com outros sujeitos” (SOBRAL, 2009, p. 35). Tal relação intersubjetiva é marcada pela ideia de
diferença, fator essencial que permeia as relações entre os sujeitos. Em segundo lugar, o autor
destaca que o dialogismo designa “a condição de possibilidade da produção de
enunciados/discursos, do sentido” (SOBRAL, 2009, p. 36).

A título de exemplificação, gostaríamos de destacar alguns trechos da canção O Romance
da Nau Catarineta:

Ouçam, meus senhores todos,
Uma história de espantar!
Lá vem a nau catarineta

Que tem muito que contar.
Há mais de um ano e um dia

Que vagavam pelo mar:
Já não tinham o que comer,
Já não tinham o que manjar!

Deitam sortes à ventura
Quem se havia de matar:

Logo foi cair a sorte
No capitão-general!

- Tenham mão, meus marinheiros!
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Prefiro ao mar me jogar!
Antes quero que me comam

Ferozes peixes do mar
Do que ver gente comendo

Carne do meu natural!
Esperemos um momento,
Talvez possamos chegar.
Assobe, assobe, gajeiro,

Naquele mastro real!
Vê se vês terras de Espanha,

E areias de Portugal!

- Não vejo terras de Espanha
E areias de Portugal!

Vejo sete espadas nuas
Que vêm para vos matar!

- Vai mais acima, gajeiro,
Sobe no tope real!

Vê se vês terras de Espanha,
Areias de Portugal!

A canção o "Romance da Nau Catarineta" narra os fatos ocorridos durante uma longa
viagem marítima a caminho de Portugal. Na demorada travessia, tendo-se esgotado os
mantimentos, os tripulantes decidiram sacrificar um de seus companheiros a fim de que seu corpo
servisse de alimento para que os demais sobrevivessem.

Entretanto, o escolhido foi o Capitão do navio, que tentando evitar sua morte, recorreu ao
gajeiro para que este observasse em seu posto se a embarcação já se aproximava de algum porto.
Quando o marinheiro avista um porto, o capitão tenta retribuir a ação oferecendo seus bens mais
valiosos.

O gajeiro rejeita a todas as prendas oferecidas e neste momento se revela o diabo e aceita
como pagamento somente a “alma” do capitão. Ao descobrir a armadilha do demônio, o Capitão
resolve se jogar ao mar. Ao saltar nas águas, ocorre uma intervenção divina e um anjo impede
que o capitão se afogue, acalma os ventos e o mar e, finalmente, leva o navio à terra firme.

Dentre os personagens citados, destacamos o gajeiro, o capitão e o diabo, fato que
demonstra que a canção foge do padrão regular da fala em primeira pessoa e permite a
manifestação da voz de vários sujeitos.

Além disso, também percebemos a presença de um narrador que se dirige aos ouvintes
fazendo uma breve introdução da canção de modo a contextualizar a história que será narrada em
seguida. O narrador opta pelo discurso direto a fim de registrar a fala integral dos personagens e
possibilitando que o ouvinte perceba o diálogo entre o gajeiro (diabo) e o Capitão.

Do ponto de vista estrutural, grande parte da canção apresenta como forma de composição
o recurso do diálogo, no sentido estrito do termo, pois permite expressar o processo de interação
verbal entre os sujeitos envolvidos, sendo caracterizado pela reação da palavra de um à palavra
do outro.

Para além do diálogo como forma, podemos afirmar que a canção estabelece relações
dialógicas com outros enunciados. Como exemplo, é possível relacionar o fato de que Antonio
Nóbrega emprega o tratamento estético necessário e retoma a catarineta manifestação cultural de
origem portuguesa presente em folguedos populares transformando-a em uma canção.

Tal ação reforça a ideologia do Movimento Armorial em destacar a forte relação
identitária existente entre Brasil e Portugal. Além disso, ainda no tocante a forma, a canção segue
a estrutura do romance, uma composição poética narrativa do romance popular nordestino
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transmitida pela tradição oral. Esta iniciativa destaca o ideal de valorização da cultura popular
proposto pelos artistas ligados ao Movimento.

Para a perspectiva dialógica, a linguagem e os discursos têm seus sentidos produzidos
pela presença constitutiva da intersubjetividade nas situações concretas de exercício da
linguagem, pois o sujeito adquire a linguagem em situações de uso da língua, o que
necessariamente, predispõe a existência do diálogo como espaço constituidor de sentidos. Para
Sobral,

Esse aspecto do dialogismo é a base da amplitude da concepção de interação do Círculo
que vai bem além de outras concepções de interação, visto que não se restringe ao
contexto imediato, ao ambiente físico do intercâmbio verbal, à textualidade
propriamente dita, nem às características pessoais dos sujeitos envolvidos etc., mas
reúne esses elementos e vários outros (SOBRAL, 2009, p. 36).

Na perspectiva de Sobral (2009), o círculo de Bakhtin entende que a concepção de
interação é essencialmente forjada no diálogo e se configura como elemento constitutivo da
criação do sentido. Sem a interação, não há diálogo e sem diálogo, não há sentido: “chamo de
sentido ao que é resposta a uma pergunta. O que não responde a nenhuma pergunta carece de
sentido” (BAKHTIN, 2000, p. 386). O par pergunta/resposta só é possível no campo do diálogo,
na relação entre o eu e o outro. No que se refere ao texto, especificamente, ao campo verbal, esta
relação de diálogo incessante é identificada como o fenômeno de intertextualidade, sobre o qual
trataremos a seguir.

3.1 Intertextualidade: uma delimitação conceitual

Ao discorrer acerca do aparecimento do termo intertextualidade Fiorin (2012) afirma que
este foi um dos primeiros conceitos da obra de Bakhtin a ganhar notoriedade científica no espaço
acadêmico ocidental. Segundo o autor, tal fato ocorreu devido à contribuição dos estudos de Julia
Kristeva, publicados na revista francesa Critique em 1967. A ideia central que constitui o
conceito de intertextualidade reside na noção proposta por Kristeva de que “qualquer texto se
constrói como um mosaico de citações e é absorção dum outro texto”. Ou ainda:

O termo intertextualidade designa essa transposição de um (ou vários) sistema(s) de
signos noutro, mas como este termo foi frequentemente tomado na acepção banal de
crítica das fontes dum texto, nós preferimos-lhe um outro: transposição, que tem a
vantagem de precisar que a passagem dum a outro sistema significativo exige uma nova
articulação do tético – da posicionalidade enunciativa e denotativa (KRISTEVA, 1967
apud JENNY, 1979 p. 13).

A ideia de transposição nos remete ao fenômeno que determina que algo está em lugar
diverso do qual habitualmente deveria figurar. No dizer de Kristeva, reproduzido acima, esse
algo é identificado como um sistema de signos e a transposição é assim percebida no momento
em que um determinado signo realiza a travessia entre os sistemas significativos. Ao ocupar um
novo lugar num determinado texto, este novo signo, agora ressignificado, exige uma mudança na
postura dos sujeitos envolvidos no processo comunicativo.

Sobre a contribuição dos sujeitos nesse processo de significação, Beaugrande destaca que:
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O termo intertextualidade faz referência à relação de dependência estrita que se
estabelece, por um lado, entre os processos de produção e de recepção de um
determinado texto e, por outro lado, o conhecimento prévio que tenham os participantes
de uma interação comunicacional sobre outros textos anteriores que se relacionem com
ele (BEAUGRANDE et al., 1997, p.15).

Retomando o que dissemos anteriormente, o termo intertextualidade foi empregado como
uma transposição da ideia de dialogismo proposta por Bakhtin e pretende expressar que um texto
não existe sem o outro. A esse respeito, Koch ressalta que:

Em sentido amplo, a intertextualidade se faz presente em todo e qualquer texto, como
componente decisivo de suas condições de produção. Isto é, ela é condição mesma da
existência de textos, já que há sempre um já-dito, prévio a todo dizer. Segundo J.
Kristeva, criadora do termo, todo texto é um mosaico de citações, de outros dizeres que
o antecederam e lhe deram origem (KOCH, 2010, p. 86).

No entanto, Fiorin questiona o conceito proposto por Kristeva. Segundo o autor, existe um
uso equivocado do termo intertextualidade. O estudioso afirma que Kristeva chama de “texto” o
que Bakhtin denomina de “enunciado”, e assim, entendida dessa forma, a palavra
intertextualidade passa a designar a noção de dialogismo. Quando, na visão de Fiorin:

A intertextualidade deveria ser a denominação de um tipo composicional de dialogismo:
aquele em que há no interior o texto o encontro de duas materialidades linguísticas, de
dois textos. Para que isso ocorra é preciso que um texto tenha existência independente do
texto que com ele dialoga (FIORIN, 2008, p. 52-53).

Com essa afirmação, Fiorin procura limitar o alcance do significado do termo
intertextualidade, circunscrevendo-o à instância específica da materialidade linguística, ou seja,
do campo verbal, e não elevando o termo à amplitude ideológica abarcada pelo conceito de
dialogismo proposto por Bakhtin. Para Fiorin, é preciso estar atento à forma composicional do
enunciado, ou seja, é preciso considerar os paradigmas de cada esfera de atividade humana,
identificando as condições e finalidades das variadas formas e possibilidades de comunicação.

Para Jenny a intertextualidade é responsável por garantir a condição de legibilidade
literária, ou seja, somente inserida num contexto intertextual a obra é passível de compreensão:
“a intertextualidade designa não uma soma confusa e misteriosa de influências, mas o trabalho de
transformação e assimilação de vários textos, operado por um texto centralizador, que detém o
comando do sentido” (JENNY, 1979, p. 14).

Ainda no tocante à legibilidade da obra, são os modelos arquetípicos, ao estabelecer
relações entre as diversas obras, que nos fornecem elementos que cooperam para apreensão do
sentido da obra. Segundo o autor:

As figuras de intertextualidade oferecem, portanto, um vasto campo de exploração, que
não pensaremos em delimitar. É, com efeito, bastante raro um texto literário ser
recuperado e citado tal e qual. O novo contexto procura, em geral, uma apropriação
triunfante do texto pressuposto. Ou essa finalidade permanece escondida, e o trabalho
intertextual equivale a uma maquilagem, tanto mais eficaz quanto o texto aproveitado
tiver sido mais sabiamente transformado. Ou então, o novo contexto confessa operar
uma reescrita crítica, e dá em espetáculo o refazer dum texto (JENNY, 1979 p. 44).

Jenny defende a ideia de que além de condicionar o uso do código, a intertextualidade está
explicitamente presente no nível do conteúdo formal do texto o que indica uma dupla
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determinação intertextual de uma obra manifestada no que se refere tanto ao seu aspecto
temático, como também ao que tange às suas características formais.

Ao tratar da problemática que discute qual o grau de explicitação de intertextualidade
numa determinada obra, Jenny afirma que podemos utilizar critérios estruturais que ajudem a
estabelecer essa medida. No entanto, o autor também destaca que existe uma variação da
sensibilidade dos leitores à repetição, ou seja, à recorrência de temas. Esta sensibilidade é
alimentada pela cultura, mas também pela memória de cada época. Assim, podemos perceber a
importância do trabalho do autor na construção de um novo texto que guardará pontos de contato
com outros textos ao mesmo tempo em que irá instaurar a marca pessoal do autor identificada por
seu estilo.

Fiorin (2003) apresenta as seguintes possibilidades de ocorrência de intertextualidade: a
citação, a alusão e a estilização. Segundo o autor a citação firma-se por mostrar a relação
discursiva explicitamente e todo discurso citado é um elemento dentro de outro já existente. No
entanto, neste processo o autor tem a liberdade de alterar ou de confirmar o sentido do texto
citado.

Nos processos de alusão, o texto não é reproduzido de modo fiel, mas é mantida a ideia
central de algo já discursado, ou seja, não se permite o conflito entre sentidos, ou como nos fala
Fiorin “o texto que alude não constrói um sentido oposto ao texto aludido” (2003, p. 31). Nos
processos de estilização, por sua vez, ocorre uma reprodução estilística do conteúdo formal ou
textual com o objetivo de reestilizá-lo.

Portanto, é possível compreender que não se deve separar o estudo do estilo dos estudos
mais amplos a respeito do gênero e das ocorrências intertextuais, pois as mudanças ocorridas ao
longo do tempo nos aspectos relacionados ao estilo são inseparáveis das transformações também
ocorridas nos gêneros textuais ao longo da evolução da comunidade humana.

Sucintamente apresentados os aspectos referentes aos conceitos de dialogismo e de
intertextualidade, passemos agora à apresentação dos pressupostos teóricos acerca dos gêneros
discursivos.

4. GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS

Ao iniciarmos nosso estudo acerca dos gêneros textuais ou gêneros do discurso, faz-se
necessário apresentar o dilema conceitual referente às questões de nomenclatura envolvidas na
temática que engloba as reflexões sobre a relação existente entre texto, discurso e gênero.

Para Marcuschi (2008) a tendência atual é a de assumir a existência de um contínuo entre
texto e discurso que propicia um tipo de condicionamento mútuo. Assim, o importante não é
distinguir de modo rígido os dois conceitos, mas entender as relações existentes entre eles como
relações complementares da atividade enunciativa. Para Coutinho,

Trata-se de “reiterar a articulação entre o plano discursivo e textual,” considerando o
discurso como o “objeto do dizer” e o texto como o “objeto de figura”. O discurso dar-
se-ia no plano do dizer (a enunciação) e o texto no plano da esquematização (a
configuração). Entre ambos o gênero é aquele que condiciona a atividade enunciativa
(COUTINHO 2004, apud MARCUSCHI, 2008, p. 81).

A fim de esclarecer como estas entidades dialogam, Marcuschi estabelece a relação
existente entre texto e discurso:
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Pode-se dizer que texto é uma entidade concreta realizada materialmente e corporificada
em algum gênero textual. Discurso é aquilo que um texto produz ao se manifestar em
uma instância discursiva. Assim, o discurso se realiza nos textos. Em outros termos, os
textos realizam discursos em situações institucionais, históricas, sociais e ideológicas
(MARCUSCHI 2007, p. 24).

Dessa forma, podemos perceber que os gêneros atuam como mediadores da atividade
enunciativa sendo impossível a comunicação verbal sem a utilização de um gênero. Bakhtin
(2000) afirma que os gêneros do discurso são tipos de enunciados relativamente estáveis. De
acordo com o autor, os enunciados se constituem como efetivação concreta de uso da língua.

Com relação ao tratamento dispensado ao enunciado, no caso de este ser tomado de forma
isolada, pode ser considerado como algo individual, entretanto é preciso salientar que cada esfera
de atividade humana elabora tipos de enunciados que guardam entre si características que
permitem seu agrupamento em categorias, as quais podemos chamar de gêneros.

Vejamos a seguir o que Bakhtin nos diz sobre o processo de criação de um gênero do
discurso:

Uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas condições
específicas para cada uma das esferas de comunicação verbal, geram um dado gênero, ou
seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista temático,
composicional e estilístico (BAKHTIN 2000, p. 284).

Partindo-se desta afirmação é possível perceber que os gêneros são, na maioria das vezes,
definidos por aspectos funcionais. Entretanto, é importante destacar que não se deve desprezar os
estudos acerca dos aspectos formais, pois em muitos casos, são as formas que determinam o
gênero. Isto implica em dizer que a visão do estudioso dos gêneros textuais deve estar sensível
para a ocorrência desta mudança de perspectiva, no que se refere ao predomínio dos aspectos
formais ou funcionais na determinação de um gênero.

De acordo com Bakhtin (2000), o gênero pode ser definido a partir de três elementos que
se fundem no enunciado:

I - O primeiro elemento identificado é o conteúdo temático, ou seja, o assunto ou tópico
da interação verbal;

II - o segundo elemento seria o estilo que está relacionado com a seleção de recursos
lexicais e estruturais, e guarda traços da posição do locutor, permitindo assim o afloramento de
aspectos subjetivos;

III – por fim temos a estrutura composicional que tem por objetivo refletir as condições
específicas e as finalidades de cada esfera de atividade humana.

Para Marcuschi (2007) os gêneros desempenham a função de contribuir para o
ordenamento e estabilização das atividades comunicativas cotidianas. Segundo o autor, os
gêneros textuais podem ser entendidos como fenômenos históricos e, dessa forma, são
profundamente ligados à vida cultural e social de uma determinada comunidade, se consolidando
como frutos de um trabalho coletivo.

Dessa forma, é possível perceber alguns aspectos importantes referentes ao caráter dos
gêneros discursivos. O primeiro aspecto se refere à individualidade, uma vez que o gênero se
refere ao enunciado e este é emanado de um indivíduo integrante das esferas de atividades
humanas. O segundo aspecto está relacionado ao seu caráter coletivo, já que é elaborado por uma
dada comunidade. Conforme afirma Marcuschi (2007, p. 20) “Os gêneros textuais surgem,
situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem.” De modo enfático,
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podemos afirmar que os gêneros são elaborados dentro de uma coletividade social a fim de
atender a uma necessidade comunicativa específica.

A fim de ilustrar esta dimensão, tomemos, por exemplo, a canção Excelência, de Antonio
Nóbrega:

Uma excelência da virgem,
Oh, mãe de deus, rogai por ele, mãe de deus

Mãe de deus, mãe de deus.
Oh, mãe de deus, rogai por ele, mãe de deus.

Mãe de deus, mãe de deus.
Oh, mãe de deus, rogai a deus por ele..

O texto acima pertence à esfera do discurso religioso e atende a uma necessidade
específica de comunicação que está relacionada com a intenção de se obter o perdão divino.
Assim, a dimensão individual do gênero recebe destaque ao se materializar enquanto confissão de
fé do indivíduo, tendo em vista que o fenômeno religioso se refere ao modo como o ser se
relaciona individualmente com o sagrado.

Os aspectos coletivos, por sua vez, se mostram na medida em que toda uma comunidade
domina este gênero, já que os versos da oração são compartilhados pela coletividade. No caso
específico dessa canção, Antonio Nóbrega se apropria do discurso religioso e o conduz à esfera
artística, atribuindo-lhe uma nova leitura: a excelência alia-se à ao gênero canção, deixando de
ser somente uma oração e tornando-se um produto artístico, com um novo valor estético e
ideológico.

Podemos assim perceber que se torna imprescindível para o estudo do gênero, a
consideração destes aspectos que envolvem tanto o caráter individual, subjetivo, presentes no uso
de determinado gênero e na escolha de seus elementos constitutivos, como o caráter coletivo que
estabelece formas padronizadas e critérios de aceitação para o uso de determinado gênero em
uma determinada situação de comunicação.

De acordo com Bakhtin (2000), assim como são variadas as atividades humanas, também
são variadas as formas de uso da língua e, por conseguinte, os gêneros do discurso, que para o
autor, podem ser considerados como entidades heterogêneas, tendo em vista que englobam uma
infinidade inesgotável de possibilidades de usos da língua.

Ainda a respeito dos gêneros, Bakhtin argumenta que é de grande importância teórica
estabelecer a distinção entre os chamados gêneros primários, de caráter simples, constituídos em
circunstâncias de comunicação verbal espontânea, o que possibilita um contato direto com a
realidade e os gêneros secundários, que apresentam uma configuração mais complexa e que,
segundo o teórico, surgem em circunstâncias de comunicação cultural mais evoluída, mediando o
contato com a realidade, muitas vezes, através da escrita. Durante seu processo de formação, os
chamados gêneros secundários transformam os gêneros primários em seus elementos
constituintes mediando a relação entre os gêneros e a realidade, tornando-se ele mesmo - o
gênero secundário – um enunciado.

Assim, para que o estudo de um enunciado seja feito de modo satisfatório é necessário
considerar a inter-relação existente entre os gêneros primários e secundários, bem como o
processo histórico de formação dos gêneros. Tal constatação ratifica a posição de Bakhtin em
afirmar a importância teórica da distinção entre os gêneros, para que se proceda à análise
enunciativa.

Para Bakhtin (2000) o gênero pode ser definido a partir de três elementos que se fundem
no enunciado: o conteúdo temático, o estilo e a estrutura composicional. O elemento identificado
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como conteúdo temático refere-se ao conteúdo específico do qual trata o texto e contempla os
aspectos relacionados aos valores ideológicos.

Como exemplo destes aspectos ideológicos, podemos observar os trechos da canção
Lunário Perpétuo:

O meu lunário perpétuo
Guarda as vozes seculares

Do profeta de canudos
E do mártir dos palmares

Sonhando com o reino do espírito santo
Na terra, no céu, em todo recanto.

Nos terreiros e altares.

Meu lunário é a memória
De um país que vai passando

Diante dos nossos olhos,
Rindo, mexendo, cantando.

Mestiço, latino, caboclo, nativo.
É velho, é criança, morreu e tá vivo...

Presente, mas até quando?

O conteúdo temático apresentado na canção expressa a orientação ideológica do
Movimento Armorial no que se refere às origens da cultura brasileira: a mistura entre mestiço,
latino, caboclo, nativo que representa a memória de uma nação e a mestiçagem na formação do
povo brasileiro.

De um modo geral, podemos dizer que o tema é o componente semântico do enunciado,
conforme nos explica Caretta:

O tema, componente semântico do enunciado, desenvolve-se na unidade do gênero por
meio das relações com a forma, determinada pela composição e pelo estilo. O objeto do
discurso, assumido como tema, recebe um acabamento em função de uma abordagem
específica do problema, do material, do contexto comunicacional e do intuito do autor
(CARETTA, 2008, p. 20).

No que se refere aos estudos da composição, Caretta afirma que a forma composicional é
responsável pelos critérios de organização e estruturação do gênero e atua como uma espécie de
molde que deve considerar os paradigmas de cada esfera de atividade humana, bem como as
variadas possibilidades de comunicação.

Assim, podemos inferir que a forma composicional é capaz não somente de permitir a
identificação e reconhecimento do gênero como também possibilita a assimilação das condições e
finalidades das esferas de atividades humanas, conforme nos explica Bakhtin:

Os enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo
não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas acima de tudo, por sua
construção composicional (BAKHTIN, 2000, p. 279).

Acerca dos estudos de estilo, Bakhtin afirma que o estilo está indissoluvelmente ligado ao
enunciado e aos gêneros do discurso. Para o autor, o enunciado é individual e por isso é capaz de
refletir aspectos relacionados à subjetividade de quem o profere, o que reforça a ideia de que o
enunciado possui um estilo individual. Sobre seu estilo individual, Antonio Nóbrega afirma:
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Num frevo meu, Nascimento dos Passos, digo: Azuretada, Curriola destrambelha,
Sacoleja se bestega, No maior calunguejar (...). Temos uma língua tão nova que
palavras como essas causam estranhamento em muitos lugares. Se um idioma é tão rico
que permite ao nativo surpreender-se com a linguagem de seu país é porque nossa
liberdade criativa tem um potencial gigantesco e talvez sem limites (PEREIRA, 2007, p.
17).

Dessa forma, temos o encontro do potencial criativo da linguagem, da iniciativa do
usuário em explorar este potencial e da liberdade que o gênero utilizado oferece ao permitir o
afloramento de um estilo individual. Para Bakhtin, somente alguns gêneros possuem essa
abertura. De acordo com o teórico, os gêneros refletem as características de seu meio de produção
e de circulação e muitas atividades humanas já têm estabelecido um estilo específico para cada
situação de uso da língua que se configuram como formas padronizadas.

A esse respeito, afirma Bakhtin:

O estilo linguístico ou funcional nada mais é senão o estilo de um gênero peculiar a uma
dada esfera da atividade humana e da comunicação. Cada esfera conhece seus gêneros
apropriados à sua especificidade, aos quais correspondem determinados estilos
(BAKHTIN, 2000, pp. 283-284).

Como exceção a este quadro de estilos predeterminados, podemos citar o caso dos
gêneros literários, no qual o estilo individual faz parte do empreendimento enunciativo e constitui
uma de suas linhas diretrizes. Assim, podemos apontar que o gênero canção se aproxima dos
gêneros literários por apresentar esta liberdade que permite a emergência de um estilo individual.
Para Bakhtin, o estilo é vinculado a unidades temáticas determinadas e a unidades
composicionais que se referem ao tipo de estruturação e de conclusão de um todo e com o tipo de
relação entre o locutor e os outros parceiros da comunicação verbal.

Tal aspecto sugere que o estudo do estilo deve necessariamente estar relacionado ao
estudo do gênero:

O estilo entra como elemento na unidade de gênero de um enunciado. Isso não equivale
a dizer, claro, que o estilo linguístico não pode ser objeto de um estudo específico,
especializado. Tal estudo, ou seja, uma estilística da língua, concebida como uma
descrição autônoma é possível e necessário. Porém para ser correto e produtivo, este
estudo sempre deve partir do fato de que os estilos de língua pertencem por natureza ao
gênero e deve basear-se no estudo prévio dos gêneros em sua diversidade (BAKHTIN,
2000, p. 284).

4.1 Caracterização da canção como gênero textual/discursivo

Para Manzoni e Rosa (2010) no que se refere à música, podemos falar em três grandes
gêneros musicais: o gênero erudito, o gênero folclórico e o gênero popular. No entanto, as autoras
afirmam a importância de destacar que a música é um fato social em constante mudança e que
mesmo sendo identificados os gêneros, são encontradas ainda subdivisões genéricas, além da
existência de tipos musicais híbridos que se referem a mais de um gênero e os colocam em
diálogos constantes.
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Nelson Barros da Costa, ao tratar da relação existente entre canção, letra e música, em seu
trabalho As letras e a letra: o gênero canção na mídia literária apresenta a seguinte definição
acerca do gênero canção:

A canção é um gênero híbrido, de caráter intersemiótico, pois é resultado da conjugação
de dois tipos de linguagens, a verbal e a musical (ritmo e melodia). Defendemos que tais
dimensões têm de ser pensadas juntas, sob pena de confundirmos a canção com outro
gênero, [...]. Assim, a canção exige uma tripla competência: a verbal, a musical e a
lítero-musical, sendo esta última a capacidade de articular as duas linguagens (COSTA,
2007, p.107).

Dessa forma, podemos inferir que uma das principais características do gênero em estudo
é a fusão de duas linguagens distintas: a linguagem verbal e a linguagem musical. Assim, no
entender de Costa (2007) não devemos olhar a canção como texto exclusivamente verbal nem
como um texto exclusivamente musical, e sim como uma união das duas linguagens.

Manzoni e Rosa definem canção como:

Uma peça pequena, que tem como principal meio de execução o canto (voz) com ou sem
acompanhamento (instrumento). Para que ela seja executada é necessária a composição
de uma melodia, ainda que no momento da reprodução vocal não haja instrumento
musical para o acompanhamento, e a composição de uma letra, seja ela advinda de um
texto poético já existente ou de um texto criado juntamente com a melodia pelo
compositor musical. (MANZONI & ROSA, 2010, p. 2)

Ainda no que se refere às características do gênero canção, Caretta (2008) apresenta os
fatores que determinam sua identificação. De um modo geral, estes fatores estão presentes na
forma composicional que contempla um texto curto, cantado, formado pela relação entre letra e
música, constituído por versos e organizado em estrofes.

O principal campo de atuação da canção é a esfera artística, caracterizada por valorizar
elementos como a criatividade e a originalidade, que permitem a exploração de efeitos de sentido
dos componentes linguísticos e melódicos. Assim, a esfera artística permite que o cancionista
explore o universo semântico da língua aliado aos recursos musicais com vistas a promover um
efeito estético.

Para exemplificar estes aspectos, gostaríamos de retomar aqui mais um trecho da canção
Excelência, obra que se constitui a partir de uma recriação literária de Ariano Suassuna com base
em toadas populares muito comuns no universo rural do Nordeste brasileiro. É importante
destacar que nesta canção Antonio Nóbrega atua não somente como compositor, ao construir sua
estrutura melódica contribuindo assim para a totalidade do sentido, mas também exerce a função
de intérprete. Conforme apresentamos anteriormente, do ponto de vista da disseminação do texto
oral, o intérprete ocupa posição de destaque em relação ao compositor devido a sua proximidade
com o ouvinte e por possuir o poder de convencimento que é aprimorado por meio de sua
intimidade com o texto.

Assim, o intérprete é o responsável pelo despertar de emoções no ouvinte, proporcionando
o afloramento de aspectos subjetivos necessários para constituição do sentido.

5. O ROMANCE DE RIOBALDO E DIADORIM.
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Desde o seu lançamento, o Movimento Armorial já destacava a estreita relação existente
entre as diversas formas de expressões artísticas, como as xilogravuras que ilustram a literatura
de cordel, ou como a rabeca que sempre acompanhou os versos do povo brasileiro. Retomamos
este tema para tratar de modo mais específico a relação existente entre a obra de Guimarães Rosa
Grande Sertão: veredas e a canção O Romance de Riobaldo e Diadorim.

Grande Sertão: Veredas é narrado por Riobaldo, um ex-jagunço e chefe de bando,
transformado agora em pacato fazendeiro, que conta a um suposto interlocutor suas aventuras da
juventude, suas andanças pelo sertão com cangaceiros e seus amores. Ao querer vingar a morte
de Joca Ramiro, chefe dos jagunços, assassinado por Hermógenes, ex-companheiro de bando,
Riobaldo procura fazer um pacto com o demônio para destruir o traidor. Diadorim, amigo de
Riobaldo e por quem ele sente uma estranha atração amorosa que o perturba, luta com
Hermógenes e ambos morrem.

É só então que se descobre que Diadorim era mulher, filha de Joca Ramiro disfarçada de
homem. Essa descoberta desespera Riobaldo, que então abre seu coração e fala sobre aquilo o
que vinha reprimindo havia tanto tempo. O texto a seguir apresenta essa cena, uma das mais
dramáticas do romance.

Diadorim - nu de tudo. E ela disse: - "A Deus dada. Pobrezinha..."
E disse. Eu conheci! Como em todo o tempo antes eu não contei ao senhor - e mercê
peço: - mas para o senhor divulgar comigo, a par, justo o travo de tanto segredo, sabendo
somente no átimo em que eu também só soube... Que Diadorim era o corpo de uma
mulher, moça perfeita... Estarreci. A dor não pode mais do que a surpresa. A coice
d'arma, de coronha...
Ela era. Tal que assim se desencantava, num encanto tão terrível; e levantei mão para me
benzer - mas com ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei.
Diadorim! Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher como o sol não acende a
água do rio Urucuia, como eu solucei meu desespero.
O senhor não repare. Demore que eu conto. A vida da gente nunca tem termo real. Eu
estendi as mãos para tocar naquele corpo, e estremeci, retirando as mãos para trás,
incendiável: abaixei meus olhos. E a Mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes.
Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, a boca. Adivinhava os cabelos. Cabelos que
cortou com tesoura de prata... Cabelos que, no só ser, haviam de dar para baixo da
cintura... E eu não sabia por que nome chamar; eu exclamei me doendo:
- "Meu amor!..." (ROSA, 2009, p. 423)

A descoberta de Riobaldo também é narrada por Antônio Nóbrega. O romance de
Riobaldo por Diadorim é uma verdadeira ópera que tem como cenário o ambiente rural da vida
sertaneja e retrata a dura realidade do cangaço e a busca humana de entender e controlar seus
sentimentos.

O Romance de Riobaldo e Diadorim

Quando eu vi aqueles olhos,
Verdes como nenhum pasto,
Cortantes palhas de cana,

De lembrá-los não me gasto.
Desejei não fossem embora,

E deles nunca me afasto.

Vivemos a desventura
De um mal de amor oculto,
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Que cresceu dentro de nós
Como sombra, feito um vulto.

Que não conheceu afago,
Só guerra, fogo e insulto.

Na noite-grande-fatal,
O meu amor encantou-se.

Desnudo corpo inteiro
Desencantado mostrou-se.
E o que era um segredo,

Sem mais nada revelou-se.

Sob as roupas de jagunço,
Corpo de mulher eu via.

A Deus, já dada, sem vida,
O vau da minha alegria.
Diadorim, Diadorim...

Minha incontida sangria

A canção em análise estabelece uma relação de intertextualidade explícita marcada pela
estilização com a obra Grande Sertão: Veredas. O cancionista realiza este processo ao
transformar o trecho do romance em uma canção, narrando de modo mais sintético a relação
entre Riobaldo e Diadorim.

A forma da canção Romance de Riobaldo por Diadorim segue a estrutura do romance,
caracterizado como uma composição poética narrativa do romance popular nordestino, que
apresenta motivação histórica ou lírica e é transmitida pela tradição oral. A canção se apresenta
como sextilhas: estrofes de seis versos e sete sílabas cujo segundo, quarto e sexto verso rimam,
criando o seguinte esquema: ABCBDB

Quando eu vi aqueles olhos, A
Verdes como nenhum pasto, B
Cortantes palhas de cana, C
De lembrá-los não me gasto. B
Desejei não fossem embora, D
E deles nunca me afasto B

Neste texto, Antonio Nóbrega realiza o processo de estilização ao transformar o trecho do
romance em uma canção, provocando uma mudança de gênero. Ele também cria novas imagens a
partir de um novo campo semântico.

Com relação aos aspectos formais, a canção em análise possui predominância da forma
poética popular, identificada como romance. Gostaríamos de retomar aqui a dupla relação
intertextual/textual apresentada por Jenny (1979) para observar que nessa canção, tal relação
pode ser vista pelo seguinte prisma: o conteúdo temático estabelece pontes com a obra de
Guimarães Rosa, e a estrutura formal participa de outro sistema, aquele que contém o gênero
canção, tipificado enquanto romance, já que numa primeira acepção, o termo pode ser entendido
como identificação do tipo de composição poética. Tal perspectiva nos permite destacar as várias
possibilidades de interpretação para o termo “romance”.

Além de uma composição poética, uma segunda possibilidade de significação para o
termo pode estar relacionada à identificação da obra da qual a canção trata – Grande
Sertão:Veredas – já que no campo literário a palavra romance significa “descrição longa das
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ações e sentimentos de personagens fictícios, numa transposição da vida para um plano artístico”
(FERREIRA, 2001, p. 612). Finalmente, o termo romance ainda pode ser empregado para
identificar a relação existente entre Riobaldo e Diadorim.

Vemos assim a habilidade do autor em empregar o termo de modo a possibilitar variadas
formas de significação, todas condizentes com o conteúdo temático da obra.

Quanto aos aspectos estilísticos, o texto apresenta figuras de palavras como a analogia,
que consiste na comparação entre termos por meio de um elemento comum. Podemos observar o
uso desse recurso no momento em que o autor estabelece uma comparação entre a cor dos olhos
de Diadorim – verdes – e os elementos pasto e as cortantes palhas de cana, ambos como os olhos,
verdes.

Esse aspecto também pode ser entendido como elemento de um processo de ampliação,
pois conforme vimos no texto de Guimarães Rosa, Riobaldo apenas afirma ter beijado os olhos
de Diadorim - “Mas aqueles olhos eu beijei” – sem apresentar (nesta cena) maiores informações
acerca dos olhos.  Antonio Nóbrega, por sua vez, expande para o leitor/ouvinte não somente as
características físicas referentes ao olhar de Diadorim, mas também apresenta o impacto desse
olhar, ou ainda, esclarece para o leitor as reações e os desejos de Riobaldo acerca do olhar de
Diadorim.

Outros recursos estilísticos utilizados pelo autor também ajudam a traduzir o
atordoamento vivido por Riobaldo e a incompreensão de seus próprios sentimentos: o uso de
expressões que atribuem características um tanto conflitantes com a ideia de amor. De um modo
mais claro, como explicar “um amor que cresce como sombra, feito vulto / que não conheceu
afago, só guerra, fogo e insulto”? Normalmente, estão associadas à ideia de amor palavras de
aspectos mais suaves. No entanto, devido ao conflito vivido por Riobaldo, o autor se utiliza de
um campo semântico que ajuda a criar uma imagem de tristeza e desolação que traduzem o mix
de emoções afloradas de um lado pela dor da perda e do outro pela descoberta do amor agora
perdido.

Essa atmosfera de sofrimento é ainda reforçada pela escolha rítmica. O autor decide
cantar a relação vivida por Riobaldo e Diadorim por meio de um tango. Este ritmo mescla o
drama, a paixão, a sexualidade, a agressividade e é sempre triste. Percebemos assim que a escolha
deste ritmo é mais um elemento constitutivo de sentido que se presta à narração da tragédia
amorosa relatada.

Outra característica do estilo da canção se refere à escolha de um vocabulário que também
promove uma aproximação entre a música e o texto de Guimarães Rosa, exposto anteriormente.
Podemos perceber que Antonio Nóbrega emprega termos que o próprio Guimarães também
utiliza. Como exemplo, podemos citar:

Guimarães Rosa Antonio Nóbrega
A Deus dada. Pobrezinha..." A Deus, já dada, sem vida
Ela era. Tal que assim se desencantava, num
encanto tão terrível;

Na noite-grande-fatal,/
O meu amor encantou-se.
Desnudo corpo inteiro/
Desencantado mostrou-se

Quadro 1: Exemplo de aproximações entre Guimarães Rosa e Antonio Nóbrega

Finalmente, na perspectiva do espetáculo, podemos entender que ocorre o emprego da
figura de ampliação no que se refere ao interlocutor: no romance de Guimarães Rosa, o
interlocutor não se manifesta diretamente, sabemos de sua presença apenas pela caracterização
feita pelo narrador - Riobaldo. No romance recriado por Antonio Nóbrega, textualmente, o
narrador não se dirige diretamente a um interlocutor específico, no entanto ele expõe o seu drama
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para uma plateia. Tal efeito pode ser entendido como um processo de ampliação, em que o
interlocutor é, por assim dizer, ampliado à categoria de coletividade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antonio Nóbrega representa a proposta armorial de integração entre as diversas formas de
expressão com o objetivo precípuo de recriação artística inspirada nos elementos da cultura
popular do Nordeste brasileiro. Ao se assumir como um artista de múltiplas habilidades, ele
consegue atribuir à sua obra um valioso caráter cultural ao criar conexões artísticas entre as mais
variadas influências que constituem a cultura brasileira e consegue expressar em suas obras o
ideal armorial de valorização da cultura popular ao apresentar em suas canções temas que fazem
parte do imaginário nordestino.

Ao final deste trabalho podemos entender que o dialogismo é constitutivo do discurso, no
entanto não existem marcas explícitas do processo dialógico na superfície textual. A
intertextualidade, por conseguinte, se apresenta como um fenômeno capaz de ser recuperável na
superfície do texto. Assim, é possível empregar os termos intertextual e dialógico para
caracterizar o trabalho do artista em estudo, pois, podemos concluir que à medida que uma obra
artística incorpora significados materializados em outros textos e contextos e se utiliza dos
processos de ocorrência de intertextualidade como ferramentas produtivas, o processo criativo
passa a ser concebido como uma atividade de intertextualidade.

Ao longo das análises desenvolvidas é possível perceber que o artista Antonio Nóbrega se
utiliza de uma grande variedade de formas populares de canção, entre elas, o romance, para
expressar seu universo artístico. Tal constatação reforça a ideia da heterogeneidade a qual estão
sujeitos todos os gêneros textuais, pois, embora a canção tenha características próprias, nas obras
em análise ela se funde com as mais diversas formas de produção utilizadas pela cultura popular.

Podemos observar, ainda, a harmoniosa relação estabelecida entre o conteúdo temático de
suas obras e o estilo adotado pelo artista para organização da estrutura composicional de seus
trabalhos. Dentre os temas, observamos a presença dos postulados temáticos preconizados pelo
Movimento Armorial, com destaque para a religiosidade, presença constante no meio rural
nordestino e para a valorização da cultura popular.

No que se refere aos aspectos intertextuais explícitos, podemos identificar a influência
marcante da obra de Ariano Suassuna – O Romance da Pedra do Reino. Esta obra fornece
elementos para a construção de várias canções presentes no Lunário Perpétuo, a exemplo da
canção “Excelência”. Outra importante fonte literária é o romance Grande Sertão: Veredas, de
Guimarães Rosa, pois, conforme identificamos durante nosso processo de análise, o escritor
Guimarães Rosa coincidentemente colabora com os ideais armoriais ao expor a vida sertaneja de
uma nova forma, diferente da maneira com a qual fomos habituados a percebê-la, uma vez que o
sertão sempre foi pintado como sendo um lugar inóspito, atrasado, de difícil sobrevivência.

Para Guimarães, “viver é negócio muito perigoso...” mas não só no sertão, e ao expor o
drama de Riobaldo, nos mostra que todo homem, independente da região onde mora, é
perseguido por sua razão, por questões filosóficas, morais, religiosas, que são extremamente
ligadas à condição humana. E é este caráter humano, este gostar de gente e de povo que aproxima
Guimarães Rosa e a Arte Armorial.
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Dessa forma, mesmo não tendo participado diretamente do Movimento Armorial, a obra
de Guimarães Rosa, apresenta o sertão de modo semelhante à visão construída pelo Movimento:
o sertão como “um mundo” que “está em toda a parte”, que tem lógica e organicidade próprias,
que apresenta não somente uma caracterização geográfica, mas que, além disso, tem um povo
com uma cultura extraordinária por conter elementos míticos, religiosos, musicais, artísticos e,
sobretudo, humanos.

A rica descrição de Guimarães Rosa retrata sabiamente a realidade sertaneja e fornece
extraordinários elementos para arte armorial que são aproveitados por Antonio Nóbrega em seu
processo de enriquecimento do imaginário popular. Isto nos permite inferir que o processo de
escritura de Antonio Nóbrega pode estabelecer relações dialógicas e intertextuais, especialmente
com textos que trazem em sua composição pontos de aproximação com a temática da cultura
popular e dos valores defendidos pelo Movimento Armorial, fazendo de seu espetáculo uma
prática dialógica.

Longe de ser uma louvação ao passado ou uma arte nostálgica, a arte armorial e todas as
suas cores, sons e luzes retratam a beleza e a riqueza da cultura brasileira. Sua proposta de
recriação artística a partir de elementos presentes na vida do sertanejo não se trata de uma espécie
de “bairrismo” desmotivado, mas de um reconhecimento histórico de que o povo nordestino com
suas tradições, seus festejos, suas crenças também criam e recriam sua arte a partir da herança
ibérica que receberam.

Ao considerar todas estas expressões, a arte armorial elabora uma nova concepção de
imagem, de beleza e de estética que constitui um painel de sentimentos e emoções com elementos
culturais e populares que traduzem a complexidade e a totalidade da arte nacional.
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