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RESUMO: Este estudo propõe-se a apresentar algumas reflexões, na perspectiva da Análise do
Discurso de linha francesa, sobre o processo de Formação Ideológica nas canções Brasil e
Ideologia, do cantor de rock brasileiro Agenor de Miranda Araújo Neto (Cazuza) para o seu
terceiro álbum solo, Ideologia, lançado em 1988. Em consequência disso, também serão
analisados os efeitos de sentido provocados pelas canções, bem como as condições de produção
da época. Foi possível compreender que as canções foram compostas a partir de uma formação
ideológica de engajamento social, revelando um sujeito interpelado pela ideologia de liberdade e
igualdade democrática.
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ABSTRACT: This study proposes to present some reflections, from the French Discourse
Analysis perspective, about the process of Ideological Formation on the songs Brazil and
Ideology, of the Brazilian rock singer Agenor Miranda Araújo Neto (Cazuza) for his third album
soil, Ideology, released in 1988. As a consequence, it will also be analyzed the effects of meaning
caused by the songs and the production conditions of the time. It was possible to understand that
the songs were written from an ideological formation of social engagement, revealing a subject
questioned by the ideology of freedom and democratic equality.

Keywords: French Discourse Analysis, Ideological Formation, Song.

Considerações Iniciais

A década de 1980 foi um marco para o país. O Brasil estava no período de fim da
Ditadura e início da democracia. Concomitantemente, estava surgindo o rock brasileiro, trazendo
ideias e costumes novos. Nesse cenário, surge o cantor e compositor Agenor de Miranda Araújo
Neto (Cazuza), que por meio de suas músicas, representava o pensamento social da época.

Para expressar a insatisfação política da época, Cazuza usou seu discurso de cidadão
brasileiro no intuito de disseminar seus ideais.

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar as Formações Ideológicas e, em
consequência os efeitos de sentidos suscitados nas canções desse cantor.

Para isso, tomaremos duas músicas compostas em um cenário de efervescência política,
social e cultural, em que ecoavam, nas ruas, a reivindicação por mudanças políticas no país e pela
sobrevivência da democracia.
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1 Condições de produção: Brasil dos anos 80

O cenário social, político e econômico brasileiro dos primeiros anos da década de 1980
decorre da agitação política vivenciada pelo país, principalmente, entre os decênios de 1960 e
1970, em que se presenciou o Golpe Militar (1964), a promulgação de uma Constituição que
institucionalizava o regime militar (1967) e o lançamento do 5º Ato Institucional (AI5, 1968), que
garantia poderes absolutos ao regime militar.

Em 1969, o país assistiu a escolha, para presidente, do general Emílio Médici, que ficou
conhecido pelo autoritarismo com que conduziu sua administração e pela série de medidas que
visava o investimento interno, além da realização de obras grandiosas como a construção da
rodovia Transamazônica, resultando em despesas exorbitantes a serem honradas por Ernesto
Geisel, militar que assumiu a presidência em 1974.

Junto à “herança maldita” do governo Médici, a administração de Geisel defrontou-se,
ainda, com a crise do petróleo, dificuldades para exportação, altas taxas de inflação e crescente
dívida externa, além de recessão econômica, desemprego e arrocho salarial.  Esta situação se
estendeu até o governo do general João Figueiredo (1979 a 1985). Este, apoiado pelo antecessor
Geisel, assumiu a presidência, tendo como principal desafio econômico, a criação de medidas de
combate à inflação e alternativas para superar os efeitos da crise energética, resultante dos
elevados preços do petróleo. Na política, Figueiredo reafirmou, segundo Cotrim (2005), seu
compromisso com a abertura política, promovendo a anistia e o retorno ao país de brasileiros
exilados e banidos.

Os brasileiros, desejando a redemocratização do país e incentivados pela proposta do
deputado mato-grossense Dante de Oliveira, que indicava, por meio de Emenda Constitucional, a
reinstituição do voto direto na escolha do candidato à Presidência da República, iniciam uma das
maiores mobilizações sociais da história política brasileira: o movimento Diretas Já! que no dia
16 de abril de 1984 levou às ruas da cidade de São Paulo, cerca de um milhão e quinhentas mil
pessoas.

Apesar do clamor popular, essa Emenda Constitucional não foi aprovada, mas o
movimento serviu para a culminação de uma eleição indireta, que resultou na eleição civil do
mineiro Tancredo Neves, em 1985.

O novo presidente do Brasil faleceu antes de ser empossado, assumindo em seu lugar o
vice, José Sarney.

Do ponto de vista econômico, de acordo com Bueno (2010), o Brasil, do início dos anos
1980, herdou os altos índices de endividamento dos períodos e dos planos de desenvolvimento
anteriores. As políticas econômicas desse período eram, segundo esse autor, do tipo ortodoxa,
que exigia cortes dos custos do governo e aumento da arrecadação.

Com a chegada de José Sarney à Presidência da República, em 1985, as políticas
começaram a se tornar heterodoxas, diferentes daquelas defendidas pelo FMI (Fundo Monetário
Internacional). Sufocado pela estagnação econômica e pela dívida externa, o governo brasileiro
teve que recorrer, conforme Cotrim (2005), à crescente dívida pública interna e à criação de
dinheiro inflacionário.

Diante desse contexto econômico, o Governo recorreu à reforma monetária e à adoção de
diversos planos econômicos como o Plano Cruzado, o Plano Bresser e o Plano Verão. No
entanto, os resultados dessas medidas foram insuficientes para manter a estabilidade econômica
nesse decênio, refletindo nos primeiros anos da década de 1990.

No cenário político, promulgou-se a Constituição Federal de 1988, considerada pelo
presidente da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães, como a sobrevivência da Democracia.
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Com a publicação dessa nova Constituição, criaram-se condições para uma maior participação
cívica nos processos eleitorais, e na primeira eleição direta, após o regime militar, em 1989,
chegou ao poder Fernando Collor de Melo com seu discurso salvacionista e moralizante.
Intitulando-se “caçador de marajás”, Collor declarou guerra aos funcionários públicos
beneficiados com altos salários e aposentadorias, porém nos primeiros anos de mandato frustrou
todas as expectativas nele depositadas, após consolidar ainda mais a recessão econômica com o
Plano Collor, o qual resultou em inflação de até 1200%, além do envolvimento em escândalos de
corrupção política, que ocasionou o processo de impeachment, em 1992.

Assim, esse contexto serviu de mote para a composição de vários artistas da música
popular brasileira, em especial para os grupos de rock que, na época, ganharam expressividade
por suas letras de protesto e rebeldia, dentre eles: Barão Vermelho, Titãs e Legião Urbana.

2 Análise do Discurso de linha francesa

A Análise do Discurso de linha francesa (AD) surge como dispositivo teórico, no fim da
década de 1960, aportada epistemologicamente no Materialismo Histórico, na Linguística
Estruturalista e na Psicanálise Lacaniana, com o intuito de investigar os efeitos de sentido
provocados pelo discurso que se produz socialmente segundo a formação ideológica em que o
sujeito está inserido.

Segundo Maldidier (2010), Jean Dubois e Michel Pêcheux, principais fundadores da AD,
são tomados pelo espaço do marxismo e da política, partilhando as mesmas evidências sobre a
luta de classes, a história e o movimento social.

Dubois pensava, inicialmente, a AD como estudo do léxico que se deslocaria para o
estudo do enunciado, enquanto Pêcheux (1997) colocava o estudo do discurso em uma
intervenção de questões teóricas relativas à ideologia e ao sujeito. Nesse entendimento, Pêcheux
questiona criticamente a linguística e as extensões da “ciência piloto”, as quais estavam voltadas
para a Fonologia, Morfologia e Sintaxe, escapando a essa base epistemológica a abordagem do
sentido, objeto da Semântica. Diante disso, Pêcheux encontra bases para propor uma semântica
do discurso concebido como um lugar para onde convergem componentes linguísticos e
socioideológicos.

Nessa dimensão, uma teoria da subjetividade (de natureza psicanalítica) atravessará,
segundo Pêcheux e Fuchs (1997[1975]), a teoria das ideologias, a linguística e a teoria do
discurso, para compreender como o sujeito se apresenta diante das questões do discurso e da
ideologia. Pensada nessa perspectiva, a Psicanálise lacaniana concebe o sujeito como um ser
clivado, dividido entre o consciente e o inconsciente, o qual não é livre para dizer o que quer,
pois o sujeito representará as ideologias do meio social no qual está inserido. Nesse
entendimento, a AD concebe o discurso como “uma manifestação, uma materialização da
ideologia decorrente do modo de organização dos modos de produção social” (MUSSALIM,
2012, p.122).

Assim, embasado no tripé – Estruturalismo linguístico, Materialismo Histórico e
Psicanálise – a Análise do Discurso de linha francesa encontra suporte para desenvolver seus
estudos acerca de língua, interdiscurso, condições de produção, formações imaginárias,
formações discursivas, história, acontecimento, ideologia, sentido, heterogeneidade e sujeito.

2.1 Discurso
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Para Orlandi (2012), o discurso não deve ser confundido com a “fala” tratada na
dicotomia, língua/fala, em que a língua corresponde a um sistema estrutural apreendida
objetivamente. O discurso, segundo a autora, corresponde ao efeito de sentidos entre locutores,
cuja regularidade decorre das relações de sujeitos, de sentidos e de efeitos múltiplos e variados,
materializado pela língua.

De acordo com Pêcheux (1990 [1969]), um discurso não pode ser analisado como um
texto, é preciso fazer referência a outros discursos possíveis, tendo como base as condições de
produção. Maldidier (2003, p. 21) afirma que

o discurso deve ser tomado como um conceito que não se confunde com
o discurso empírico sustentado por um sujeito, nem com o texto, um
conceito que estoura qualquer concepção comunicacional de linguagem.
(2003, p.21)

Em A Arqueologia do Saber (2008[1969]), Foucault faz uma ampla abordagem sobre o
discurso, na perspectiva de descrever suas condições de existência. Nessa obra, o filósofo traz a
lume o conceito de formação discursiva, entendida como um conjunto de regras dadas em um
tempo e em um espaço que definem as condições de exercício da função enunciativa, onde o
enunciado tem lugar e prestígio que o situa na História, o constitui e o determina.

A intersecção entre as reflexões de Foucault e Pêcheux, sobre discurso, permite que este
último assuma a noção de formação discursiva proposta pelo primeiro, mas trabalhando com base
na sua formulação a partir de questões associadas à ideologia e à luta de classes. Dessa maneira, a
Análise do Discurso de linha francesa assumirá, em seu corpo teórico, os conceitos de formação
social, formação discursiva e formação ideológica.

A formação social, segundo Pêcheux e Fuchs (1997[1975]), especifica-se por uma
determinada correlação entre as classes sociais e a existência de posições ideológicas e políticas
que se organizam em formações, que mantêm entre si relações de entendimento ou autoridade,
consequentemente, cada formação ideológica constitui um conjunto complexo de atitudes e de
representações que comportam uma ou várias formações discursivas “a partir de uma posição
dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e
deve ser dito” (PÊCHEUX, 1997, p. 160).

Nessa perspectiva, o sujeito para Análise do Discurso não é um sujeito empírico, mas um
sujeito atravessado, um sujeito cindido por um inconsciente, interpelado pela ideologia, inscrito
na história e constituído pela interação de várias vozes conforme a posição social que ocupa.

Em vista disso, é possível compreender que as formações discursivas estão imbricadas às
formações ideológicas, uma vez que é a ideologia que fornece, segundo Pêcheux (1997), as
evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado queiram dizer o que realmente
dizem, de modo que é no/pelo discurso que a ideologia se materializa e produz efeito, o qual será
suscitado conforme a formação discursiva e às condições de produção em que o discurso se
inscreve.

3 Análise do corpus discursivo

Tomando o tratamento conceitual da AD de linha francesa acerca da constituição do
sujeito que enuncia a partir de um lugar sócio-histórico, esta seção será dedicada à análise das
canções Ideologia e Brasil do cantor e compositor Cazuza, as quais fazem parte do terceiro
álbum solo do artista, intitulado Ideologia, lançado em 1988.
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As 12 faixas do disco tratam sobre temas atemporais no aspecto subjetivo como vida,
morte, amor, loucura, solidão, além de problemas político-sociais, tendo sido compostas durante
o período em que Cazuza esteve internado, nos Estados Unidos, para tratamento do vírus HIV,
em 1987.

Nessas condições, Cazuza assume a posição de um sujeito que enuncia a partir de uma
formação discursiva reflexiva e contestadora. Para isso, o artista coloca em evidência, nas
canções desse álbum, as mazelas sociais vividas durante o período de repressão aos movimentos
reivindicatórios das classes trabalhadoras urbanas e rurais.

Para Pêcheux (1997), “os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-falantes (em sujeitos
de seu discurso) pelas formações discursivas que representam ‘na linguagem’ as formações
ideológicas que lhes são correspondentes” (1997, p. 161). Diante disso, é possível compreender
que esse compositor fala a partir de uma posição-sujeito contestador que descreve suas
impressões sobre a nação de que faz parte, um país recém saído de um sistema de Ditadura
Militar em que toda e qualquer manifestação popular contra o regime era duramente combatido,
além de um quadro econômico completamente desestruturado em que imperava o desemprego e a
inflação.

Para a análise das canções, na perspectiva discursiva, elas serão recortadas em Sequências
Discursivas (SD).
CANÇÃO 1 - BRASIL
(SD1) Não me convidaram

Pra essa festa pobre
Que os homens armaram pra me convencer
A pagar sem ver
Toda essa droga
Que já vem malhada antes de eu nascer

Nessa sequência, é possível comprender que o autor trata da conjuntura política,
econômica e social do país naquela época. Políticos, militares e burgueses construiram um ideário
de democracia que visava sedimentar, segundo Rezende (2010), um sistema de ideias, valores e
interesses, em que os burgueses pudessem obter os principais resultados econômicos e assim
como em uma “festa privada” promovida pela “alta sociedade” a classe trabalhadora não é ou não
foi convidada a participar.

Esse efeito de sentido é suscitado devido ao fato de que o regime militar assumiu o
governo brasileiro, em 1964, depois que um grupo de militares, para garantir a segurança e a
ordem no país, conspirou e depôs o presidente João Goulart. Assim, o termo “armaram”, remete-
nos a “armas” e, nesse sentido, o efeito provocado é que a festa pode ser uma sessão de “tortura”,
método muito usado na época da ditadura para extrair depoimentos e confissões dos que faziam
oposição ao governo e, principalmente, para convencer a população sobre a “eficiência” desse
regime.
(SD2) Não me ofereceram

Nem um cigarro
Fiquei na porta estacionando os carros
Não me elegeram
Chefe de nada
O meu cartão de crédito é uma navalha
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Assim como em uma festa, aos que não recebem convite resta-lhes observar ou trabalhar
na prestação de algum serviço como “estacionar os carros” dos convidados. Os versos “não me
elegeram chefe de nada” pode fazer referência, pelas condições de produção, à eleição de 1984,
que mesmo após o clamor social pelo direito à eleição direta, parlamentares que integravam o
Colégio Eleitoral, em uma candidatura entre representantes do Partido Democrático Social (PDS)
e da Aliança Liberal (AL), escolheram Tancredo Neves, da Aliança Liberal, como presidente,
sem que a população tivesse direito à escolha. No último verso dessa sequência discursiva, “meu
cartão de crédito é uma navalha”, é possível compreender que o compositor faz referência às
desenfreadas taxas de inflação, em que a maioria das medidas e dos planos criados para contê-las
fracassaram, principalmente na década de 1980.
(SD3) Brasil

Mostra tua cara
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim

Nesse seguimento, o país é personificado e incitado a revelar sua verdadeira face,
provocando o efeito de sentido de que Cazuza, na canção, não se referia apenas às mazelas que
assolavam o Brasil no âmbito político-econômico, mas à sociedade como um todo, revelando a
anuência do brasileiro no que concerne à corrupção, já que pela formação imaginária todo
brasileiro deseja “tirar proveito”, “se dar bem” diante de determinada situação, tal compreensão
pode ser afirmada pelos versos “não me subornaram, será que é  meu fim?”. Diante disso,
percebe-se que o artista recupera, pelo pré-construído, já-dito da memória discursiva, o
imaginário social de que a corrupção é um negócio lucrativo, remetendo-nos ao encontro épico
entre os portugueses e os nativos brasileiros, em que os portugueses forneciam objetos de pouco
valor aos índios em troca de mão-de-obra para corte e transporte do pau-brasil.

Outro efeito de sentido provocado pelos versos  3, 4, 6 e 7, dessa sequência, é o de que
por trás de toda a crise econômica vigente no país, naquele período, houve a manipulação de
“alguém” mais poderoso que pagava, “subornava” o Governo para que a inflação e o desemprego
fossem mantidos. Pelas condições sócio-históricas, a expressão “quero ver quem paga pra gente
ficar assim” provoca o sentido de que uma espécie de acordo vigorava como negócio lucrativo
para os governantes brasileiros e para estrangeiros, reportando-nos à questão da política
econômica do tipo ortodoxa, postulada pelo FMI (Fundo Monetário Internacional), o qual exigia,
do Brasil, cortes dos custos do governo e aumento da arrecadação como requisito para concessão
de empréstimos financeiros ao país, fenômeno que agravou a recessão econômica.
(SD4) Não me sortearam

A garota do Fantástico
Não me subornaram
Será que é o meu fim?
Ver TV a cores
Na taba de um índio
Programada pra só dizer "sim, sim"
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As expressões “não me sortearam” e “não me subornaram, será que é o meu fim?”, nesse
curso, provoca efeitos de sentido de exclusão, reafirmando a não participação dos brasileiros nas
decisões políticas do país. O sujeito que enuncia na música, assim como a população, não foi
“sorteado” para fazer parte da “festa pobre” promovida pelo sistema totalitário e, dessa maneira,
não pode obter as vantagens oferecidas àqueles que prestavam apoio a essa política. Quando o
compositor questiona se o fato de não ter sido subornado é o seu fim, fortalece a formação
imaginária da cultura do suborno praticada pelas lideranças políticas no intuito de obter
vantangens. Diante do cenário da época, esse aliciamento poderia ser praticado tanto pelos
militares que aspiravam chegar ao poder, quanto por civis que para não serem presos ou exilados
pela ditadura subornavam os militares.

A relação entre a questão do suborno e a “TV a cores programada pra só dizer sim”,
provoca o efeito de sentido de que os sistemas de televisão por serem concessões do governo,
deveriam, na época, funcionar como mais um Aparelho Ideológico do Estado. Para Althusser
(1980), esses Aparelhos apresentam-se sob a forma de instituições distintas especializadas a fim
de consolidar a ideologia da classe dominante, nesse entendimento, o papel desempenhado pela
mídia era o de persuadir, de formar uma consciência coletiva favorável ao sistema totalitário.

(SD5) Grande pátria desimportante
Em nenhum instante
Eu vou te trair
(Não vou te trair)

No primeiro verso desse seguimento, é declarada fidelidade à essa “grande pátria
desimportante”, produzindo o efeito de evidência de que o sujeito do discurso assume a posição
de um sujeito que enuncia a partir de uma formação discursiva de lealdade à pátria, remetendo-
nos a ideologia do nacionalismo propagada nos anos anteriores ao Golpe de 64. Para Pêcheux
(1997, p. 162), “toda formação discursiva dissimula, pela transparência do sentido que nela se
constitui, sua dependência com respeito ao “todo complexo com dominante” das formações
discursivas, intrincado no complexo das formações ideológicas”.

Diante disso, é possível compreender que a música Brasil se inscreve numa formação
ideológica que reivindica a redemocratização do país, não só no sentido político e econômico,
mas também no âmbito social.

CANÇÃO 2 - IDEOLOGIA
Nos decênios de 1960 e 1970, a formação discursiva predominante entre os jovens

brasileiros, vítimas da opressão e da censura do militarismo, era inspirada no movimento da
geração “paz e amor”.

O movimento hippie norte-americano, surgido na década de 1960, influenciou vários
países, inclusive o Brasil, pelo engajamento na luta pela ampliação dos direitos civis e pelo fim
das guerras que aconteciam naquele momento. No Brasil, quem se arriscou a seguir a formação
discursiva da geração “paz e amor” foi exilado, preso, torturado ou assassinado. Ante a esses
acontecimentos, o movimento foi enfraquecido, restando aos jovens brasileiros o lema “paz e
amor” e uma formação ideológica dilacerada pela crueldade do militarismo. Nesse cenário, é
possível compreender que a canção Ideologia trata sobre as consequências da repressão pelas
quais passavam os jovens da época.
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(SD1) Meu partido
É um coração partido
E as ilusões estão todas perdidas
Os meus sonhos foram todos vendidos
Tão barato que eu nem acredito (eu nem acredito)
Que aquele garoto que ia mudar o mundo (mudar o mundo)
Frequenta agora as festas do “Grand Monde”.

Nessa série,  o emprego da expressão “meu partido é um coração partido” pode ser
associado ao fato de que no período da ditatura militar e também nos primeiros anos da nova
república os partidos políticos tiveram que coibir seus ideais democráticos a fim de manterem-se
a frente de determinados setores do governo. Em vista disso, a utopia dos militantes partidários
por um país livre e democrático foram renunciados ou vendidos por aqueles que assumiram
cargos públicos ou por aqueles que diante dos episódios de tortura delatavam seus companheiros
aos opressores.

Ao enunciar que aquele “garoto que ia mudar o mundo frequenta agora as festas do Grand
Mond”, compreende-se que o compositor desidentifica-se com a posição-sujeito assumida por
aqueles que fizeram parte dos movimentos populares e partidários de redemocratização e depois
abdicaram dessa formação ideológica para fazer parte das “festas” promovidas pelo totalitarismo.

(SD2) Meus herois morreram de overdose
Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver
Ideologia
Eu quero uma pra viver

Silenciados pela repressão e pela censura, os jovens das década de 60 e 70 buscaram, na
formação ideológica postulada pelo movimento norte-americano de “contracultura”, os preceitos
para uma vida livre, encontrando na maconha, heroína, cocaína e, principalmente, LSD, o “estado
de liberdade” que a conjuntura político-social da época usurpou-lhes. Assim, filiados à ideologia
de liberdade propiciada pelas drogas, muitos jovens começaram a fazer uso desenfreado de
alucinógenos, dentre eles personalidades do mundo artístico que eram referência, os quais
acabaram sofrendo overdose, como os cantores Jim Morrison e Elis Regina. Outro efeito de
sentido provocado pela sentença “meus herois morreram de overdose” é o de que esses herois são
aqueles que lutaram contra o regime militar, os quais sofreram “overdoses” de choques elétricos,
afogamentos, palmatórias e outros tipos de tortura, perdendo suas vidas em nome de um país livre
e democrático.

Enquanto os ídolos eram dizimados pelas drogas ou pelas torturas, os inimigos da nação,
aqueles que subornavam, repreendiam, prendiam e torturavam, ocupavam o poder e instituiam
suas leis. A relação de antinomia colocada por Cazuza, em que seus herois estão mortos e seus
inimigos no poder, suscita o efeito de sentido de que a juventude da época estava vencida por um
sistema silenciador, que reprimia toda e qualquer forma de manifestação popular. Embora o
imaginário social vigente, na época, fosse o de uma sociedade sem ideais por que lutar, sabe-se
que tal sentimento não corresponde à realidade, já que “não há sujeito sem ideologia”
(ORLANDI, 2012, p. 47). Nesse entendimento, pode-se considerar que o enunciado “ideologia,
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eu quero uma pra viver”, é uma maneira que o compositor encontra para ironizar ou protestar
contra a passividade da população diante do cenário de crise que dominava o país.

(SD3) O meu prazer
Agora é risco de vida
Meu sex and drugs não tem nenhum rock 'n' roll
Eu vou pagar a conta do analista
Pra nunca mais ter que saber quem eu sou
Pois aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Agora assiste a tudo em cima do muro

Essa sequência discursiva provoca diferentes efeitos de sentidos, um deles é o de que o
prazer de estar engajado na luta pela mudança do país, correspondia, no período ditatorial, a um
risco de vida, em que quando o sujeito “escapava” do regime, ficavam-lhe marcas psicológicas
que o fazia buscar ajuda profissional para assim retomar sua vida. Ante as sequelas deixadas no
“garoto que ia mudar o mundo”, esse agora resolve não mais envolver-se, não assumir nenhuma
posição e apenas assistir “em cima do muro” às atrocidades do governo ou à possível queda do
sistema totalitário.

Outro efeito de sentido decorrente dessa ordem discursiva refere-se à nova doença, AIDS,
que dominou a década de 1980, disseminada, provavelmente, pelos ditames da ideologia “paz e
amor” postulada pelo movimento hippie, em que além do uso de drogas, vigorava a liberdade
sexual. Apoiados no lema “sexo, droga e rock in roll”, seguidores do movimento buscavam nas
drogas, no sexo promiscuo e no rock, gênero musical dominante na época, fugir da realidade que
os cercava. Dessa maneira, o “prazer” momentâneo que esse estilo proporcionava aos seus
adeptos tornou-se risco de vida.

Para Orlandi (2012), “os sentidos resultam de relações: um discurso aponta para outros
que o sustentam” (2012, p. 39), em vista disso, não se pode afirmar que o sentido é um, mas que
um mesmo enunciado pode assumir diferentes sentidos dependendo da formação discursiva,
cabendo à ideologia fazer com que o sentido pareça dado.

Considerações Finais

No cenário da produção musical brasileira dos anos 1980, Cazuza pode ser considerado
como um dos compositores mais geniais de sua geração, suas canções apresentam uma poesia
espontânea, típica do rock da época, com letras que tratam sobre questões atemporais, mantendo,
ao mesmo tempo, o efeito irônico e contestador.

Assim, ao assumir, neste trabalho, as músicas de Cazuza como objeto de análise
discursiva, foi possível compreender, pelas condições de produção, que a formação discursiva em
que o sujeito se inscreve é a de engajamento social, revelando um sujeito interpelado pela
ideologia de liberdade e igualdade democrática.

Nessa perspectiva, é importante salientar que para o analista do discurso os textos não
possuem sentidos já fixados e que outras discussões sobre o sentido das canções analisadas neste
trabalho podem suscitar outros efeitos de sentido segundo as formações discursivas e ideológicas
do sujeito, já que na Análise do Discurso de linha francesa é a formação discursiva que constitui
o sentido.
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