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ABSTRACT : The recurrent reiteration of the maxim “ love is pain” is one characteristic 
that distinguishes the samba-canção from other musical genres. By using a semiotic 
analysis of both melodic and linguistic components of the song “Esses Moços”, we 
investigate the dysphoric treatment that the samba-canção confers to the love. 
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A concepção da categoria tímica nas instâncias profundas do percurso gerativo 
foi importante para que a semiótica pudesse investigar os estados passionais presentes 
nos discursos. Essa categoria é articulada em euforia, valor positivo determinado pela 
relação de conformidade do ser-vivo com o seu meio ambiente  e disforia, o valor 
negativo que representa a relação de não conformidade.  

 
"Il s'agit d'une categorie "primitive", dite aussi proprio-ceptive à l'aide de 
laquelle on cherche à formuler, très sommairement, la manière dont tout être 
vivant, inscrit dans un milieu, "se sent" lui-même et réagit à son 
environnement, un être vivant étant consideré comme un système d'attractions 
et de répulsions" (Greimas, 1979:9). 

  
Para este autor, a categoria tímica está subjacente às organizações modais que 

definem as paixões. Axiologizada na semântica profunda, ela converte-se no nível 
sêmio-narrativo em categorias modais, cuja organização define os estados passionais do 
sujeito e manifesta-se no nível discursivo como figuras passionais de sofrimento ou de 
prazer. 
 O samba-canção possui uma característica particular que o diferencia de outros 
gêneros musicais na canção popular brasileira: a reiteração insistente do tema amor é 
dor, o que determina uma categorização disfórica das relações afetivas em todo o seu 
repertório.  
 Caracterizado por uma poética lírico-amorosa, que explora a sentimentalidade 
ao extremo, o samba-canção constitui um lugar privilegiado de manifestação da paixão. 
Solidão, saudade, remorso e vingança são alguns dos temas que constituem o seu 
universo passional. A injustiça amorosa é o tema central abordado pelos compositores, 
que apresentam os aspectos dramáticos dos relacionamentos afetivos de forma enfática e 
até exagerada. 
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 O ato de cantar o sofrimento amoroso, por meio de metáforas rebuscadas e 
melodias derramadas, estabelece ao mesmo tempo uma função catártica e um culto 
obsessivo do sentimento de "fossa".  
 

"A dor, eternamente tematizada nessas letras, corre o risco de se tornar quase 
abstrata, na medida em que o sentimento amoroso aparece nitidamente 
idealizado. Cantar a dor é uma forma catártica de se ver livre dela, mas viver 
constantemente a cantá-la pode ser uma maneira de cultivá-la. O sofrimento 
pode ser exorcizado através do lamento, principalmente do lamento público. 
Mas, no samba-canção, a dependência amorosa em alto grau, aquela que causa 
sofrimento, é a única maneira de se encarar o amor, que, assim, 
necessariamente, se vincula à dor" (Borges, 1982: 94-5). 
 

 As composições desse gênero apresentam em suas letras uma narrativa que 
invariavelmente relata um estado de sofrimento, fruto de uma desilusão amorosa. Se 
considerarmos que vigora um certo consenso cultural em que o amor aparece como 
sinônimo de felicidade, ocorre, portanto, uma inversão de valores que vem a ser uma 
das características desse gênero de canção. 
 Esses moços, de Lupicínio Rodrigues, mostra claramente a visão disfórica do 
amor presente no samba-canção. Aqui o enunciador busca convencer os jovens amantes 
de que amar é sofrimento e ilusão. 
 

Esses moços/ Pobres moços/ Ah! se soubessem o que eu sei/ Não amavam, não 
passavam/ Aquilo que eu já passei/ Por meus olhos/ Por meus sonhos/ Por 
meu sangue/ Tudo enfim/ É que eu peço/ A esses moços/ Que acreditem em 
mim 
 
Se eles julgam que a um lindo futuro/ Só o amor nesta vida conduz/ Saibam 
que deixam o céu por ser escuro/ E vão ao inferno à procura de luz/ Eu 
também tive nos meus belos dias/ Esta mania e muito me custou/ Pois só as 
mágoas que trago hoje em dia/ e estas rugas que o amor me deixou. 
 

 A fim de transmitir a sua visão negativa do amor, o destinador desenvolve 
estratégias discursivas no sentido de produzir no âmbito do destinatário um fazer 
interpretativo favorável a suas opiniões. 
 

"... si la communication n'est pas un simple transfer du savoir, mais une 
interprise de persuasion et d'interprétation située a l'interieur d'une structure 
polémico-contractuelle, elle se fonde sur la relation fiduciaire dominé par les 
instances plus explicites du faire-croire et du croire, où la confiance dans les 
hommes et dans leur dire compte certainement plus que les phrases "bien faites" 
(Greimas, 1983:17). 
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O processo de comunicação estabelecido nessa canção tem como finalidade 
transmitir um /saber/ do destinador: "o amor é ilusão"; ou seja, é uma atribuição de 
valores cognitivos da parte dele para o destinatário.  
 O estabelecimento de um contrato fiduciário, baseado na modalidade do /crer/, 
é fundamental para que a manipulação se efetue e o destinador possa, por meio de sua 
competência -/saber/ e /poder/-, interferir na competência do destinatário. 

 
“ Esses moços/ Pobres moços/ Ah! se soubessem o que eu sei /Não amavam, 
não passavam/ Aquilo que eu já passei” 
 

 A organização modal que regula a relação entre destinador e destinatário pode 
ser definida da seguinte forma: 
 

  Dor  /saber/  /poder/   ### fazer ###     Dário  
/crer/ 

 
 As estratégias persuasivas utilizadas pelo destinador-enunciador  vão 
determinar as características específicas dessa canção. No caso de Esses moços, ele 
invoca os conteúdos afetivos para despertar a confiança do destinatário. 
 

“ Por meus olhos/ Por meus sonhos/ Por meu sangue/ T udo enfim/ É que eu 
peço/ A esses moços/ Que acreditem em mim” 
 

 Essa busca obstinada da fidúcia revela o princípio de tensividade que determina 
a intensidade dos conteúdos passionais na canção. As figuras presentes nesses versos 
evidenciam a intenção de o destinador estabelecer um vínculo fiduciário com o 
destinatário, a fim de que este aceite seu discurso. O destinador, eu, entrega-se de corpo 
- meus olhos, meu sangue - e alma - meus sonhos -, pois tem consciência de que 
somente com uma entrega total - tudo enfim - ele poderá conquistar a confiança do 
destinatário - esses moços - e realizar o seu fazer persuasivo. 
 A estratégia persuasiva dominante nessa canção é a passionalização (Cf. 
T atit,1996: 22). No componente lingüístico, é apresentado um relato das infelicidades 
amorosas vividas pelo sujeito, que resultaram em uma visão do amor como ilusão e 
fonte de sofrimentos, ou seja, esse sentimento é categorizado como disfórico. 

 
“ Que eles julgam que a um lindo futuro/Só o amor nessa vida conduz/ Saibam 
que deixam o céu por ser escuro/ E vão ao inferno à procura de luz../ Eu 
também tive nos meus belos dias /Essa mania e muito me custou/ Pois só as 
mágoas que trago hoje em dia/ E estas rugas que o amor me deixou” 
 

 A combinatória desses conteúdos lingüísticos com o componente musical vão 
determinar a escolha do enunciador pela estratégia persuasiva da passionalização, que 
pode ser observada nos seguintes aspectos: 
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- o campo de tessitura explorado pela melodia é expandido, criando um espaço para o 
aumento de tensividade; 
- as grandes curvas melódicas revelam as oscilações entre o registro grave e o agudo que 
determinam o acúmulo de tensividade na melodia; 
 
        Ah!        
                
         se    que eu   
E  mo  po  mo    sou  ssem o  sei  
 sses    bres           
           be     
                
                
                
                
                
                
   ços    ços         

 
        a      ssei 
               
         qui    pa  
               
não  ma  não  ssa    lo   já   
 a    pa      que eu     
               
               
               
               
               
               
   vam    vam        

 
- os saltos intervalares estabelecem tensionamentos pontuais no percurso melódico; 
 
              ru          
             ta

s 
 gas     dei   

                       
            es    queo a  me  xou  
                  mor     
                       
                       
  as     go                
pois  má    ho   e            
                       
 só    goas  tra   je em              
     que                  
          dia              

 
- a grande duração das freqüências intensifica a tensividade melódica. Nesse momento, 
as vogais adquirem extrema importância, pois somente esses sons podem ter a sua 
duração ampliada.  
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  o                              
por                               
 meus   por  so                        
     meus                          
        por  san                     
         meu                     
            tu  fim                 
             do  

en  
                 

   lhos            é  pe  a            
       nhos        que 

eu  
   e  mo   que       

                               
           gue          sse

s 
   a  d i    

                               
                          cre  tem  mim 
                             em  
                               
                               
                  ço             
                       ços        

 
 A freqüência melódica já possui uma tensão inerente. Se prolongada, ela se 
intensifica e, no caso de ela estar ao mesmo tempo em direção à região aguda da 
tessitura, adquire maior força tensiva, própria desse registro, enfatizando a tensividade 
melódica. 
 
 
        Ah!        
                
         se    que eu   
E  mo  po  mo    sou  ssem o  sei  
 sses    bres           
           be     
                
                
                
                
                
                
   ços    ços         

 
        a       ssei 
               
         qui    pa  
               
não  ma  não  ssa    lo   já   
 a    pa      que eu     
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   vam    vam        
               

 
 O enunciador, ao optar pela persuasão passional, utiliza-se do discurso da 
canção enquanto um conjunto de relações lingüísticas e melódicas que  convence o 
destinatário pela sua identificação com o discurso passional do destinador. Essa 
estratégia persuasiva permite-lhe estabelecer uma relação fiduciária com o destinatário a 
fim de que possa comunicar a sua visão disfórica de que o amor só traz rugas de 
infelicidade. 
 
 
RESUMO: A reiteração insistente da máxima amor é dor é uma característica que 
diferencia o samba-canção de outros gêneros da música popular brasileira. Através da  
análise semiótica dos componentes melódico e lingüístico  da canção Esses moços de 
Lupicínio Rodrigues observamos o tratamento disfórico que o samba-canção dá ao tema 
do amor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: semiótica; canção; samba-canção; música popular 
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