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ABSTRACT: This work presents a reflection about the importance of the establishment of  
lexicon semantics fields to the knowledge of the organization of human experience, and, in  
the sequence, an analysis of a lexicon semantic field of the predestined love, established 
from the vocabulary of lyrics  that approaches  the theme love. 
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0- Introdução 
 
 Em estudo léxico-semântico do amor-paixão em l etras  de música preferenciais de 
alunos do Ensino Médio da cidade de São Paulo (GIL, 2002), observou-se a predominância 
do tema do amor. A partir de análise de um corpus composto de canções populares, vários  
campos léxi co-semânticos foram determinados (todos derivados do tema do amor) em busca 
de conhecer a visão de mundo impressa nas  canções e que se relacionavam às  percepções  
dos alunos a cerca de seu próprio universo. 
 Um dos aspectos mais significativos encontrados nesse estudo foi a predominânci a 
da referência ao amor predestinado, aquel e sobre o qual o ser humano não tem controle e 
pelo qual é possuído.  
 Parece importante observar e refletir sobre o significado do amor veiculado em 
letras de música facilmente consumidas pelo público adolescente, uma vez que esses  
significados  podem contribuir para o entendimento de como o homem atual relaciona-se e 
enfrenta seu mundo amoroso que determina diversas formas de sua interação em sociedade. 
 Com o objetivo de conhecer e descrever alguns sentidos que esse homem at ribui a 
sua vida, apresentam-se a seguir aspectos teóri cos sobre a det erminação de um campo 
semântico que, como forma de estudo dos vocábulos, pret endem demonstrar como se 
organiza a experiência humana. Como o interesse é nucleado na questão do amor, apresent a-
se, na seqüência, articul ado a algumas referências míticas , um campo-léxi co semântico 
organizado com base em pesquisa já referida (GIL, 2002) e que trata do “ amor 
predestinado”. 
  
1- Campos lexi cais e campos semânticos 
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O campo semântico é uma seção do vocabulário na qual determinada face da 
experiência humana está organizada por meio de um número de vocábulos, sendo que cada 
um contribui para a delimitação do outro. Portanto, cada es fera da experiênci a organizada 
do homem resulta em um campo. Cada um deles organiza as idéias e o pensamento de uma 
maneira que , com base no que afirma ULLMANN (1964.:511), 

 
“difere de uma língua para outra e muitas vezes de um período para outro na 
história de um mesmo idioma; (...) a estrutura dos campos semânticos incorpora 
uma filosofia especí fica e uma escala de valores”. 
 
COSERIU (1977:210) veri fica que a estruturação do léxico, no que diz respeito às  

relações de conteúdo, pode se dar  de algumas formas . Uma das estruturas lexemáticas –  
nome atribuído às possíveis estruturas do léxico - apresentadas pelo autor, é o campo 
lexical, definido como um paradigma formado por lexemas que dividem uma zona de 
significação comum e apresentam-se em oposição uns com os outros  (idem, ibidem). 

VILELA (1994:33) define o campo l exical da mesma forma que  COSERIU 
(ibidem), como o  

 
“paradigma constituído pela repartição de um contínuo de conteúdo (lexical) por  
diferent es unidades da língua – os lexemas - , unidades que se opõem entre si por  
traços  mínimos de conteúdo – os semas”. 
 
De acordo com COSERIU (op.cit.:87-95; 210-215), uma análise semântica do 

conjunto do corpus, realizada por meio do estabelecimento dos campos lexicais, identi fica o  
significado do léxico do corpus det erminado, eliminando outros possíveis significados para 
iguais significant es. LYONS (1979:454), ao referi r-se às relações de sentido entre unidades  
de um vocabulário , afi rma que o signi ficado de termos  é determinado pela posição que 
ocupam em seu sistema.  

É possível observar, entre as conceituações apresentadas, grande aproximação entre 
elas, ou seja,  as noções que as duas terminologias – campo lexical e campo semântico - 
encobrem são excessivamente similares. Nessas condições, considera-se adequado fundir os  
termos e por isso utiliza-se campo l éxico-semântico para refereri r-se às noções descritas  
pelos autores no que se refere ao campo lexi cal e ao campo semântico. 

O estabelecimento de campos léxico-semânticos contribui para o conhecimento das  
possibilidades de renovação da linguagem. A revisão das formas da linguagem, assim como 
a revisão do significado lexical se dá na medida em que o léxico, por meio de suas unidades, 
permit e-nos ver como faces da experiência humana organizam-se, renovam-se e geram 
mudanças signi ficativas na vida humana. Isso pode ser observado no vocabulário (neste 
caso, no vocabulário das letras de música) e, mais especi ficamente, em uma leitura atenta do 
vocabulário  que transport a às di ferentes  concepções de vida. 
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Os campos léxi co-semânticos, como uma possível sistematização do léxi co, devem 
refletir t raços  do seu dinamismo, e, particul armente, os elementos do pensamento humano, 
marcas  de di ferentes culturas  e maneiras de o homem pensar o  mundo nele (léxi co) 
impressas. 

Ao referir-se ao trabalho que deve ser feito com as formas da linguagem,  
PERRONE-MOISÉS (1988:14) aponta para a necessidade de “ libertá-las do que elas têm de 
estereotipado, de velho”.  

Quanto a essa renovação, vemos que, assim como no léxico é mani fest ada a 
necessidade humana de “ dizer algo”, também o são os anseios e a obrigação de dar forma às  
novidades que são criadas pelos integrantes  de uma comunidade e de renovar o que não se 
sustenta mais. Por isso justifi ca-se a necessidade de uma investigação sistemática dos  
significados lexicais que consiga esclarecer essas ações que o homem vem realizando em 
sua produção lexical .  

O estabelecimento do campo léxico-semântico, que se configura como uma seção 
do vocabulário que traduz um determinado conteúdo, conduz, quiçá, à definição, por 
exemplo, das influências que realiza e que sofre o homem por meio da linguagem, dos  
sentidos novos impressos nas palavras pela própria evolução humana, assim como das  
imposições e realizações de desejos refl etidas naquele conjunto. 
 
2- O amor predestinado 
 

Um dos  campos l éxico-semânticos estabelecidos por GIL (2002:120) a partir de l etras  
de música de pagode é correspondente ao conceito “ Sujeito dominado pela paixão”: 

 
Sujeito dominado pela 
paixão 

• Chegou≅ “ chegou e dominou” ≅amor à primeira 
vista. 

• Deixei acontecer≅o amor que foge ao controle do 
sujeito. 

• Destino≅amor determinado pelo destino. 
• Dominou 
• Enfim≅finalmente o sujeito é tomado pelo amor.   
• Eu sou feliz 
• Eu sou o homem mais feliz 
• Feliz 
• Invadindo a praça≅ força do desejo 
• Já te amava≅amor de uma vida anterior 
• Me deixou sem rumo, sem direção 
• Me pegou 
• Missão do amor 
• Me tem na mão 
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• Na outra vida 
• Não ligo≅”não ligo pro que os  outros falam” 

≅envolvimento total com a paixão. 
• Não tem solução≅impossibilidade de conter o que 

sente. 
• Não tenho culpa de est ar t e amando 
• Nosso amor≅amor determinado pelo destino. 
• O coração é quem diz 
• O que eu vou fazer 
• O que foi que deu em mim 
• O que foi que fez assim 
• Onde ando  
• Onde olho 
• Outra vida≅ “ na outra vida eu já te amava”- amor 

em uma existência transcendente. 
• Parece que já me apaixonei≅paixão já existente em 

outra vida. 
• Parece que nós t emos  a missão do amor para 

cumprir≅realizar o amor predestinado. 
• Quando≅ “ quando o sino tocou” ≅momento do 

envolvimento. 
• Queria saber≅busca da compreensão da paixão. 
• Selou≅ação do destino sobre o amor. 
• Sino≅instante da paixão. 
• Só vejo você 
• Sou≅ “ sou feliz”. 
• Tocou≅instante da paixão. 
• Vou deixar rolar≅dar espaço ao sentimento puro e 

inexplicável. 
• Vou fechar os  olhos≅desvincular-se da sociedade. 
• Vou seguir≅ “ esse caminho vou seguir” ≅ viver 

um amor idealizado. 
 

Nesta predominante seção do vocabulário de letras de música, a questão da 
predestinação interrelaciona-se ao campo léxi co-semântico t ratado. A ansiedade, a carência 
e a dor pela ausência do ser amado são geradas porque o sujeito apaixonado é possuído pelo 
amor e passa o tempo todo lutando, clamando pelo amor sem resultados satis fatórios ou 
plenos. Igualmente ao drama de Tristão e Isolda, o amante apaixonado das letras de músi ca 
não se sente culpado ou responsável pelo que está sentindo: “ Chegou e dominou”, “ Me 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 727-732, 2004. [ 730 / 732 ]



deixou sem rumo, sem direção”, “ O que foi que fez assim” e “ O que foi que deu em mim”, 
“ Missão do amor”, “ Outra vida”, “ Destino”, ‘Selou”. Os exemplos trazem dados  
fundamentais: o amor invadiu o sujeito apaixonado, o destino selou o amor, o amor nasceu 
antes mesmo de os sujeitos envolvidos terem nascido, uma vez que ele existe desde a “ outra 
vida”, e, explicitamente, o sujeito declara-se inocente frent e ao grandioso amor, “ Não tenho 
culpa de estar te amando”. O amor é entendido como um sentimento predestinado e de 
nenhuma forma construído pelos amantes.  

Cabe fazer referência ao drama de Tristão e Isolda. Distintos autores, ao tratarem 
do tema do amor, não deixam de citar essa história. Tristão vive como fi el do Rei Marc que 
está pressionado a casar. Com o objetivo de contribuir com seu rei, Tristão encontra uma 
esposa para ele, Isolda. Ao transportá-la de sua terra para o reino de Marc, ambos , Tristão e 
Isolda, tomam por engano uma bebida considerada o filtro do amor que serviria para que 
Isolda se apaixonasse por Marc. A partir daí, Tristão e Isolda vivem uma paixão cl andestina 
sempre explicada por el es como algo sobre o qual não tinham controle. Morrem 
praticamente juntos, acreditando que estavam predestinados àquel e sentimento de paixão 
descontrolado. 
 Em Tristão e Isolda, os amantes são vítimas de uma bebida mágica, apaixonam-se 
por um feitiço feito sobre eles. 
 POSADAS (2001:26) veri fica que 
 

“ A aprendizagem remonta à nossa infância. Nossas aul as de literatura e os contos  
de fada que ouvíamos antes de dormi r – essa cultura que quase  
imperceptivelmente vai impregnando at é o canto mais escuro de nosso ser mais  
secreto – ensinaram-nos duas coisas essenci ais: primeiro, que o verdadeiro amor é  
um feitiço a que ninguém, nem homens nem deuses , pode escapar; segundo, que o  
verdadeiro amor só existe no sofrimento, nas lágrimas e at é, às  vezes, no sangue.” 

 
 Observa-se que a crença no feitiço do amor advém de muitas histórias de caráter 
universal mil vezes repetidas. Por isso, Tristão e Isolda, como afi rma WISNIK (1988:195), 
pode ser considerada a mat riz do amor ocidental.  
 O aspecto da predestinação do sentimento amoroso é um dos traços que se 
perpetuam em muitas histórias de amor. Em “ O que eu vou fazer”, ‘Não t em solução”, “ O 
coração é quem diz” o sujeito não vê solução para o excesso de amor que sent e, não sabe o 
que fazer di ante disso pois é o coração que diz e ele, sujeito que pensa, não possui nenhum 
controle sobre suas emoções  advindas  do coração.  
 POSADAS (op.cit.:89) descreve a questão do amor, sentimento predestinado, como 
um encontro mágico e admite que os amantes  “ se conhecem e se reconhecem , como se já 
tivessem se amado em outra vida (...). Esquecem-se do mundo que os rodeia e vivem o aqui  
e agora dessa felicidade que preenche o corpo e a alma”.  
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A autora faz afirmações que se integram perfeitamente aos clamores dos sujeitos 
apaixonados: “ Outra vida”, “ Já te amava”, presentes no campo “ Sujeito dominado pela 
paixão”. 

Encontra-se em “ Parece que nós temos a missão do amor para cumprir” a visão do 
amor como uma missão, um compromisso, um dever, uma obrigação; todos estes elementos  
advindos de uma imposição ext erna aos  próprios suj eitos. 

O conteúdo referent e ao amor traduzido no campo léxico-semântico “ Sujeito 
dominado pela paixão” denota uma paixão que arrebata o homem e que não apresenta 
perspectiva em transformar-se em um amor construtivo e comunicativo. Enquanto 
predestinação, o amor exclui a possibilidade de diálogo entre os envolvidos no sentimento, 
já que a razão do enlace dos  amantes é ext erna às  suas próprias  determinações . 
 
RESUMO: Neste trabalho, apresent a-se uma refl exão sobre a importânci a do 
estabelecimento de campos  léxico-semânticos para o conhecimento da organização da 
experiência humana e, na seqüênci a, uma análise de um campo léxi co-semântico do amor 
predestinado, estabelecido a partir do vocabulário de l etras de música que abordam o tema 
do amor. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  amor-paixão; letras de música; léxico;  vocabulário. 
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