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INTRODUÇÃO 

 

A escrita que se tece aqui possui fios advindos de uma pesquisa em que 

buscamos desvendar os mecanismos linguísticos e translinguísticos do discurso, por 

meio do método bakhtiniano, o dialético-dialógico, no qual olhamos os discursos 

sempre com os olhos dos gêneros que os organizam. O corpus elencado é o álbum da 

canção Admirável Chip Novo (2003), de título homônimo, da cantora e compositora 

Pitty; bem como o romance “Admirável Mundo Novo” (1932), de Huxley; postos em 

diálogo, como arena, para que possamos escutar e auscultar suas semelhanças e 

distanciamentos genéricos, nas suas respectivas esferas de atividades.  O que nos move 

é flagrar o homem, a mulher e sua cultura, que se re-vela no gênero discursivo, sempre 

refletido e refratado de maneira semiotizada. 

 

1- O HOMEM, A CULTURA E OS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

É por meio dos gêneros discursivos que enxergamos o homem. Este situado em 

seus cronotopos, inclusive de gêneros (masculino e feminino), ou seja, em espaço-

tempo único e irrevogável. Tempo e espaço aqui não são pensados como categorias 

absolutas e/ou universais, mas como categorias individuais e relativas, sociais e 

culturais. 

A relação espaço-tempo sempre esteve nas arenas discursivas sobre literatura, 

onde, de maneira geral, enfatiza-se os espaços nos tempos. Porém, Bakhtin, com, em 

diálogo metafórico com o corpus pesquisado por nós, o que podemos chamar, em 

licença poética, de sua “admirável teoria nova”, inverte tal relação ao dar primazia ao 
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tempo sobre o espaço. Afinal, como nos explica Machado, “Cronotopo é, pois, um 

conceito para observação do comportamento do tempo como dimensão do espaço na 

narrativa” (2010, p. 214). O espaço é o recipiente onde se derrama o tempo e esse, 

quando “dimensionado pelo espaço é apreendido tão somente nas temporalidades 

representativas da cultura” (Idem, p. 208). Vemos isso quando nos voltamos à análise 

realizada por Bakhtin acerca da obra de Rabelais, em que considera o tempo da idade 

média ao estudar o carnaval e considera-o como tempo de quebra de hierarquias no 

espaço da praça pública, com uma série de ritos que simbolizavam a morte do velho 

tempo e o nascer de um novo. Assim, a importância da praça pública é medida pelo 

tempo: o tempo do prazer, da liberação do “baixo estrato corpóreo”. 

O tempo se revela de maneira tão peculiar que os gregos o denominaram deus, o 

Cronus, que foi um dos mais importantes filhos de Urano (céu) e Gaia (terra), pais de 

Zeus.  Cronus é representado, como ocorre, por exemplo, na obra de Goya, com uma 

foice à mão. Ele é o senhor que nos ceifa, rouba, leva, termina e acaba, não apenas com 

sua foice, mas também com navalhadas que riscam nossas faces a cada dia. E quem 

nunca ouviu os ditados “o tempo resolve”, “só o tempo dirá”? Afinal, “o homem é um 

ser do tempo, que vive no tempo, durante um tempo” (MACHADO, 2010, p. 208). 

Mais: 

 

a concepção de tempo traz consigo uma concepção de homem e, assim, a cada 

nova temporalidade, corresponde um novo homem. Parte, portanto, do tempo 

para identificar o ponto em que este se articula com o espaço e forma com ele 

uma unidade. O tempo, conforme já indicamos, é a dimensão do movimento, da 

transformação. (AMORIM, 2006, p. 103) 

 

Embora haja primazia do tempo sobre o espaço na concepção de cronotopo 

bakhtiniana, ambos andam juntos, pois trata-se de uma “interligação fundamental das 

relações temporais e espaciais” (BAKHTIN, 1988, p. 211 - grifo nosso). Afinal, uma 

das propriedades do tempo-espaço, para Einstein, interiorizada por Bakhtin, é a 

“indissolubilidade” entre o espaço e o tempo. Trata-se de uma categoria sine qua non 

aos gêneros do discurso, pois, como afirma Bakhtin, “pode-se dizer francamente que o 

gênero e as variedades de gêneros são determinadas justamente pelo cronótopo, sendo 

que em literatura o princípio condutor do cronótopo é o tempo” (1988, p. 212). Sobre 

esse aspecto é que nos debruçaremos para compreender o “Admirável” mundo do chip 

“novo”, de Pitty e Huxley. Mais, nosso próprio tempo-espaço cultural contemporâneo. 



2- DO GÊNERO ROMANCE AO GÊNERO CANÇÃO: O TEMPO 

DILUÍDO 

 

Em primeira instância, é necessário dizer que concebemos o álbum de canção 

como gênero. Isso porque ele possui um acabamento próprio e os  elementos (canção, 

encarte, imagens e letras) estão postos não de maneira mecânica, mas 

arquitetonicamente, de maneira dialogada, tecendo sentido(s). Em outras palavras, nada 

do álbum de canção é fortuito (a disposição das canções e das imagens, a concepção do 

disco, a coloração etc). Ao contrário. Tudo corrobora para a construção dos sentidos. O 

álbum de Pitty ao qual nos referimos e sobre o qual estudamos é composto por três 

imagens (na seguinte ordem): 

 

 

 

 

 

Aqui, só analisaremos a primeira, já que ela se caracteriza como “hall de 

entrada”. Nela temos a imagem de Pitty como sujeito discursivo com um olhar opaco a 

espreitar que está fora do encarte, num ato que identifica os sujeitos (eu-outro; sendo o  

eu semiotizado e o outro real, em movimento dialógico de troca, em que voz e audição 

falam e se re-velam) e revela a opacidade do tempo, em que tudo é metálico (cores 

predominantes na imagem), robotizado, fixo, sem vida. Essa foto congela o tempo e 

imobiliza o sujeito que nada constrói. Pelo contrário, derriba, finda. Não há grande 

profundidade da imagem. Impera o primeiro plano, ainda que haja uma tentativa de 

liquidez e fruição, com os arabescos que mimetizam o movimento do vento, num tempo 

que, concomitantemente, fixa-se e se vai – o que é ratificado pela letra e pelo 

andamento melódico da canção de título homônimo ao disco.  

Ao mesmo tempo em que tudo parece ralo e superficial, há profundidade espaço-

temporal. O que mais fica à vista, o rosto de Pitty, do lado esquerdo de quem vê, em 

primeiro plano, perde-se tamanha a proximidade. Chama a atenção e toma o centro da 

cena o nome da cantora grafado no plano central da imagem, num azul quase roxo, 

quase que sublinhado pelo título do álbum. Este, grafado em branco e preto, de maneira 
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“embaralhada”, metaforizando um borrão, algo meio grafitado, fresco – em que a tinta 

negra escorre, feito sangue/óleo de homens-máquinas, o que vai ao encontro da 

expressão vidrada do olhar hipnótico da imagem da cantora-compositora, envolta por 

fios de nylon encorpados como arames, mas translúcidos, como as cadeias 

microscópicas dos poderes que nos cerceiam e nos dão a impressão de liberdade em 

nosso aprisionamento digital – tema de todo o disco, em diálogo explícito 

(interdiscursivo/intertextual) semiotizado já no título do álbum, da canção com nome 

homônimo e nas temáticas que permeiam e dão unidade à obra.  

Apesar do olhar congelado, da cor metálica e da “prisão” praticamente invisível, 

alguns elementos de rebeldia podem ser flagrados na imagem de Pitty, pois o sujeito 

possui um piercing no nariz, seus olhos estão sombreados, rodeados pelo lápis e sombra 

negros.  

De fato são tempos de colapsos encontrados no álbum e já flagrados tanto no 

título quanto na imagem da capa do encarte do disco. O “Admirável” é assustador. E o 

“novo” choca. A face de Pitty remete a alguém paralisado, ao mesmo tempo, em estado 

de alerta e robotizado diante de algo tenebroso diante de si – não podemos saber o que o 

sujeito vê (se é que vê algo, pois parece uma máquina sem vida), mas podemos 

vislumbrar que em nada a paisagem agrada, em nada é confortável ou animadora.  

O olhar da imagem do sujeito do encarte do disco de Pitty é semelhante ao do 

sujeito da capa da 22º edição (editora Globo) do “Admirável Mundo Novo”, de Huxley. 

Ambos, chocados, vidrados, robotizados e espantados com o admirável mundo novo 

que se descortina aos seus olhos: 

 

 

Figura 4 

 

As cores metálicas, tanto a do tom de azul quanto ao do cinza, também referem-

se à mecanicidade dos sujeitos. O tom frio leva-nos ao inverno das relações 

desumanizadas, distantes e em colapso, seja entre as pessoas seja entre as pessoas e o 



mundo. Esse tom nos remete ao do romance de Huxley, em que a descrição acerca do 

“mundo novo” é precisa: “o aspecto de inverno correspondia ao frio (...) a luz era 

gelada, morta, fantástica” (1984 p. 23). 

As canções do disco seguem a seguinte ordem: 1. Teto de Vidro; 2. Máscara; 3. 

Equalize; 4. O lobo; 5. Emboscada; 6. Do mesmo lado; 7. Temporal; 8. Só de 

Passagem; 9. I wanna be; 10. Semana que vem. Pensamos em tal ordem, 

metaforicamente, como vários capítulos de um livro, assim como as várias imagens do 

encarte ao construir um filme. Todas as canções e as imagens corroboram para a 

composição da unidade do disco, enfatizada, simbolicamente, de maneira mais 

específica, na segunda canção “Admirável Chip Novo” do álbum, que o nomeia  

inclusive e dialoga com o romance de 32 de Huxley. Em outras palavras, o álbum, 

metaforicamente, para utilizar um o título da primeira canção do disco de Pitty, quebra o 

“teto de vidro” do ouvinte e o insere em uma nova realidade, a do “Admirável Chip 

Novo”, cantado em todo o álbum. Nessa canção, Pitty grita ao seu público que tire suas 

“Máscaras” (terceira canção), ao deixar sua hipocrisia de lado e revelar-se.  

Na quarta canção, “Equalize”, a ênfase se volta à relação entre sujeitos, em que a 

manipulação vertical advinda do contato com o “sistema” (“Pane no sistema/alguém me 

desconfigurou”) passa a ser horizontal. Manipulação pelo dizer, pelo olhar, por gestos, 

pelo movimentar do corpo. “O lobo” permanece na horizontalidade ao re-afirmar o 

homem como lobo do próprio homem, sendo que tal sentido reverbera na sexta canção, 

“Emboscada”, pois, aqui, temos um sujeito que prepara “emboscadas, armadilhas” a um 

outro, ou seja, temos um homem-lobo. Em “Do mesmo lado”, vemos um movimento 

exotópico do eu que se coloca no lugar do outro, e, então, percebe-se em “pé de 

igualdade”, “do mesmo lado” que seu outro, ou seja, numa mesma situação de 

manipulação. A mecanicidade aparece ainda mais forte em “Temporal”, em que os 

relacionamentos são assim designados (“parecia que ia durar”).  

“Só de passagem” trata da efemeridade da vida e propaga, com base nisso, o 

desapego, o “carpe diem” e o não acúmulo/consumo capital. O descontentamento é 

ainda mais brusco quando o sujeito da próxima canção pede que o interne no paraíso, “I 

wanna be”, para ele ser e estar bem longe dos moldes da contemporaneidade. O disco se 

encerra com “Semana que vem”, que se configura como um “recado” ao ouvinte: pra 

que não deixe nada pra semana que vem algo que pode realizar agora. Esse tema pode 



ser visto como um “lema” típico da contemporaneidade. Momento em que corremos 

contra o tempo, sem saber pra onde, deixando o que importa sempre pra “semana que 

vem”. E “o que importa” é veiculado no discurso verbal da canção final e do disco todo 

como a humanidade – as relações afetivas, reflexivas, o ócio, o pensamento e o 

comportamento livres. 

O homem do tempo no tempo do gênero secundário romance e álbum de canção 

já pode ser flagrado na própria arquitetônica de cada um dos gêneros. O romance cria e 

recria, pela palavra escrita, grande parte da vida. Daí, inclusive, da extensão e 

profundidade. O romance corpus deste artigo, possui 210 páginas, o que demanda, para 

ser digerido de maneira responsiva, responsável e ética pelo leitor (constitutivo da obra), 

um tempo cronológico bem maior que o dispendido ao álbum de canção. Este, com um 

acabamento estético peculiar, diferente do romance ou de qualquer outro gênero, e nem 

por isso “melhor” ou “pior” que outros, é composto pela palavra cantada e por imagens.  

Sua execução, tendo em vista que o conteúdo é descortinado na forma canção, 

pode ser deglutido mais ou menos três minutos por canção, o que totaliza por volta de 

35 a 40 minutos de audição de sua unidade completa. Ao considerarmos que tempo é 

primordial para o capitalismo e sua produção desenfreada e um dos elementos mais 

nucleares da contemporaneidade, podemos pensar a importância da canção e de textos 

profundos e mais curtos serem muito consumidos neste momento histórico – diferente 

do romance, gênero que imperou durante todo o século XIX e até o início do século 

XX. Outra característica do gênero canção é ela poder ser ouvida simultaneamente a 

outras atividades, ou seja, o seu dinamismo. Hoje, com os iphones e ipads, as pessoas 

fazem quase tudo embaladas por canções, nos mais diversos ambientes (no ônibus, no 

metrô, no carro) e concomitantemente a inúmeras atividades, o que pode ser refletido 

como parte do cronotopo do homem contemporâneo: fazer tudo ao mesmo tempo agora. 

Assim, se o homem de 1932 teria tempo para degustar um romance, o homem do 

século XXI, em sua frenética corrida contra o tempo e em prol da produção, não se dá 

mais esse direito. Por isso, o gênero canção, rápido, acelerado, semelhante às 

micronarrativas, aos contos (melhor ainda, aos nanocontos, compostos por pouco mais 

de cem caracteres), acompanha o ritmo frenético deste século.   

 



Tal mudança não faz pecar a atividade do esteta. Pelo contrário. Pitty, de 

maneira cabal, dialoga com Huxley, responde responsavelmente, em ato estético, à 

maneira de seu tempo, à criação de Huxley. Ao pensarmos na concepção de diálogo, 

estamos indo muito além da noção do senso comum. Trata-se da concepção norteadora 

do método bakhtiniano: diálogo como embate de vozes no sentido amplo dado pelo 

Círculo russo.  

No jogo da arena discursiva, composta por discordâncias e concordâncias, 

aproximações e refutações, é que se dá o diálogo, entre sujeitos e enunciados que se 

constroem e se complementam responsiva e responsavelmente. 

Aqui, entendemos como sujeitos os discursos de Admirável Mundo Novo e 

“Admirável Chip Novo”. Na concepção do Círculo, não pensamos os sujeitos como 

homens, mas como construções  semiotizadas do e pelo homem. 

No caso aqui analisado, temos sujeitos postos numa arena, com suas formas 

composicionais distintas (um constituído da palavra escrita;, o outro, da palavra 

cantada), em lugares e tempos distintos (um, semiose do território inglês; outro, 

brasileiro; um futurista, o outro imerso em seu tempo contemporâneo). Não 

esqueçamos, todavia, que eles dialogam porque respondem um ao outro tanto em suas 

discordâncias quanto em suas concordâncias. Estas se encontram no plano do conteúdo 

e no estilo. Assim, na arquitetônica dos gêneros postos em questão, o que mais os difere 

é a forma, enquanto que o conteúdo e o estilo, embora não os mesmos, os aproxima.  

O estilo de Pitty é bem próximo ao de Huxley, uma vez que ambos prezam pelo 

exagero: Huxley, ao escolher uma ficção científica pra descortinar seu conteúdo; e Pitty, 

ao utilizar solos frenéticos de guitarra e de bateria que acompanham seus gritos na 

prosódia das palavras. O conteúdo, também os aproxima, uma vez que ambos abordam 

a temática do aprisionamento do sujeito pelas amarras ideológicas hegemônicas, via 

manipulação dos sistemas governamentais, que corroboram com a construção de um 

sujeito robotizado. 

 

 

 



3- O CRONOTOPO DO ADMIRÁVEL SUJEITO NOVO: O CRONUS 

FÓBICO E TOPOS CLAUSTRO 

 

Um dos cronótopos mais flagrantes que perpassam o álbum de Pitty refere-se ao 

claustrofóbico: espaço de confinamento gerador de momentos (tempos) fóbicos, ou seja, 

um cronus (tempo) fóbico gerado a partir de um topos (lugar) claustro
2
. A claustrofobia 

é o medo exagerado de locais fechados e apertados, tais como carros, elevadores e todo 

ambiente de espaço pequeno (cronótopos esses recorrentes na sociedade 

contemporânea). Ela, a claustrofobia, também pode se apresentar diante de uma grande 

multidão, algo mais que recorrente nas grandes cidades (como São Paulo, deslumbrada 

nos videoclipes do álbum “Admirável Chip Novo”, de Pitty).  

Na verdade, a claustrofobia não é uma doença, mas um sintoma, geralmente 

acompanhado de um distúrbio conhecido como agorafobia (o medo de estar em lugar 

público, com dificuldades de saída, caso se passe mal), sendo que a maioria dos 

clasutrofóbicos descreve seu receio mais relacionado com a não possibilidade de saída 

do que de pequenos lugares em si, ou seja, a claustrofobia se caracteriza como a 

percepção de aprisionamento, de pressão e de tensão, sensações típicas da 

contemporaneidade (aliás, a claustrofobia, junto com a depressão e a ansiedade compõe 

um dos sintomas peculiares do século XXI). 

As imagens cantadas por Pitty apresentam, de maneira recorrente, lugares 

fechados e espaços espreitados por multidões como tônica discursiva. Na primeira 

canção, “Teto de Vidro”, por exemplo, o sujeito encontra-se vigiado diante de uma 

multidão que o espreita (“Ouvi milhares de vozes gritando...”). O “teto é de vidro” pode 

ter inúmeras significações. Dentre elas, a mais recorrente é a de fragilidade. Fragilidade 

porque o sujeito com “teto de vidro” caracteriza-se por estar com suas “debilidades” 

expostas. Transparente e facilmente quebrável, o teto de vidro possibilita que multidões 

possam ver “de camarote a novela da vida alheia” e discutir “soluções”, “bem certos 

que a verdade cabe na palma da mão”, apontando para o sujeito suas verdades.  

A não possibilidade de fuga do sujeito diante de uma feroz multidão que o 

observa e pode julgar e condenar seus erros o faz gritar e questionar as atitudes de 

todos: “atire a primeira pedra aquele que não tem pecado” (“Eu quero ver quem é capaz 
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de fechar os olhos e descansar em paz”). Tais dizeres fazem com que o outro, 

aparentemente invulnerável, repense seus atos ao olhar para o seu próprio “teto de 

vidro” (“Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra”).  

O ritmo do refrão é frenético, acelerado, enfatizado por solos de guitarra e 

batidas repetidas de bateria que embalam os “gritos” da roqueira, o que se assemelha 

aos sintomas da claustrofobia: frequência cardíaca elevada, rapidez na respiração e um 

mal-estar perceptível. 

Há também, nessa canção, a questão do casulo (“cada um em seu casulo”), em 

que cada um enclausura-se por vontade própria, ensimesmado, até mesmo como 

proteção, muitas das vezes em meio a máscaras sociais. Esse ato de encapsulamento é 

rejeitado pelo sujeito da canção,  que denuncia a hipocrisia de pessoas que apontam 

outras, atiram-lhes pedras, usando-as como bodes expiatórios, a fim de encobrir suas 

ações (e não atos) e vulnerabilidades. Por isso, a intérprete repete: “Quem não tem teto 

de vidro que atire a primeira pedra”. 

No Admirável Mundo Novo tais gritos não são permitidos. Primeiro porque o 

sistema, literalmente, cala as pessoas (“‘Silêncio, silêncio’, sussurrou um alto-falante, 

quando eles saíram do elevador”, HUXLEY, 1982, p. 49) e, depois, porque o “Soma”, 

um outro tipo de cápsula (uma droga), é o escape - escape esse sem efeitos colaterais. 

Tal interpretação se confirma diante das imagens que compõem o videoclipe de 

“Teto de Vidro”, em que Pitty, como sujeito do clipe, está a andar numa grande cidade, 

passando por uma multidão (“Andei por tantas ruas e lugares, passei observando quase 

tudo”), em sentido contrário aos seus movimentos (caminha para trás). Os cidadãos têm 

seus rostos censurados, ou melhor, apagados, o que nos leva a crer que suas opiniões, 

seus julgamentos e seus apedrejamentos não interferem na vida do outro e que o fato de 

estarem no sentido inverso (“andando pra trás”) revela-os como retrógrados, incapazes 

de mirar novos horizontes, simplesmente presos em seus casulos. O apagamento 

também se dá pelo sistema. 

No videoclipe, a personagem costura uma boneca, que mais se parece com um 

fantoche (“Não quero mais fantoches ao redor” – 10ª faixa), revelando-nos as condições 

dos atuais sujeitos diante do sistema: fantoches construídos, enquadrados, enclausurados 

em padrões que não combinam com suas individualidades, rostos mascarados, rostos 

apagados que andam na direção contrária, na verdade, andam praticamente sem direção, 



já que um sistema determina seu ir e vir (“parafusos e fluidos em lugar de articulação” – 

2ª faixa). Junto ao seu caminhar, o sujeito desenrola um tricô para, à maneira de João e 

Maria, não correr o risco de se perder e poder encontrar o caminho de volta para casa. 

O cronótopo claustrofóbico, além de revelado na multidão, revela-se também 

quando Pitty canta dentro do estúdio, em “Teto de Vidro”, num lugar fechado e que se 

encontra cruzado por raios infravermelhos que espreitam a cantora, esperando por um 

passo fora da linha para fulminá-la, tal qual no filme “Missão Impossível”.. 

A partir dos videoclipes é que percebemos, de maneira mais nítida, esse 

cronótopo em outras canções. Em “Admirável Chip Novo”, por exemplo, Pitty continua 

no estúdio, fechada, olhada por um diretor que também é mirado por um telespectador, 

que desliga a todos, após desligar um aparelho televisivo. Interessante que em seu site 

pessoal, a cantora, ao falar das gravações do trabalho de 2010, afirma que estava na fase 

de “imersão” no estúdio e intitula esse processo de “Casulo”, como podemos ver no 

texto abaixo: 

 

Entrei naquele modo estranho em que tudo parece envolvido por uma 

penumbra fina, o mundo real tomado por um aspecto leitoso. 

A partir de hoje intensifica-se o processo para a gravação do DVD dia 18/12 

no Circo Voador, e eu já estou completamente absorta.  Imersão, imersão, 

imersão. 

Significa: nada de festas ou eventos, sem tempo para ler twitter e afins, nada 

além de acordar e estar com corpo e mente totalmente direcionados para a 

criação. Significa ensaios, decisões, escolhas, detalhes, títulos, repertório, 

composição. Antenas armadas e captando tudo. Foco. 

Eu não precisei determinar que isso aconteceria. Simplesmente percebi que já 

começou durante essa noite; quando no meio dela e sem conseguir dormir, 

levantei-me, peguei papel e caneta e me pus a desenhar o que seria um esboço 

de um figurino e elementos cênicos. Óbvio, não sei desenhar e isso não 

importa. 

Importa que esse é o estalo que me mostrou que a partir de hoje o mundo lá 

fora não existe, até o dia dezoito de dezembro de dois mil e dez. 

(PITTY, 2010) 

 

Emboscadas e armadilhas também se referem a ambientes fechados, que 

enclausuram e amedontram suas presas. No videoclipe de “Semana que vem”, Pitty 

envelhece a bordo de um carro, um cronótopo também fechado, arquitetado para parecer 

com nossas casas, especialmente nas grandes cidades, pois, nesse espaço, muitas 

pessoas passam horas e horas de suas vidas, paradas, presas, no trânsito.  De certa 

forma, o cronotopo contemporâneo cantado por Pitty revela a claustrofobia do século 

XXI, esse “Admirável” chip/mundodigal “Novo”, nada novo, pois já vislumbrado por 



muitos discursos como o de Huxley, Orwell, entre tantos outros, em geral, estético-

reais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio de uma metáfora, a da claustrofobia, sem, de maneira alguma, querer 

banalizá-la, procuramos apontar que o sujeito do álbum “Admirável Chip Novo” 

encontra-se quase sempre num espaço fechado com multidões. “O homem na 

multidão”, já contara-nos Poe. Os atos de ataque, julgamento e apedrejamento gera 

desconforto e medo do aprisionamento, diante da sensação de impossibilidade de fuga 

e/ou liberdade.  

Em meio a gritos, marcados pelo compasso da bateria e embalados pela guitarra, 

a cantora-compositora atua e grita “alguém me interne no paraíso”, longe das 

manipulações (sejam elas verticais ou horizontais), das relações frágeis e superficiais, 

da liquidez sólida, da corrida contra o tempo, ilusória e mecânica!  

Este é o tempo-espaço da cultura contemporânea. O homem refletido e refratado 

no gênero discursivo secundário e, em especial, no álbum de canção de Pitty aqui 

analisado. Uma resposta em ato ético e responsável ao “Admirável Mundo Novo”, 

moldado em seu tempo-espaço com estruturas arcaicas de poder, refiguradas apenas 

como “novas”. Daí, a sua voz gritante, roqueira e revolucionária ao denunciar o estado 

de sítio vivido socialmente por todos nós. Choquemo-nos, mas não fiquemos 

paralisados na “era do chip”. Somos humanos, atuemos como tal. Fica o recado. Não 

nosso, mas de Pitty e Huxley a nós. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BAKHTIN, M. M. (VOLOCHINOV) (1929). Marxismo e filosofia da linguagem. São 

Paulo: Hucitec, 1992. 

BAKHTIN, M. M. (MEDVEDEV) O método formal nos estudos literários: crítica a 

uma poética sociológica; tradutoras Sheila Camargo Grillo e Ekaterina Vólkova 

Américo. São Paulo: Contexto, 2012. 

BAKHTIN. M. M. (1929). Problemas da Poética de Dostoievski. São Paulo: Forense, 

1997a.  

___. (1920-1974). Estética da Criação Verbal. 2a ed. (Tradução feita a partir da edição 

francesa.). São Paulo: Martins Fontes, 1997b.  

 



___. (1975). Questões de Literatura e de Estética. São Paulo: UNESP, 1993.  

___. Freudismo. São Paulo: Perspectiva, 2001.  

___. Para uma filosofia do ato responsável. São Carlos: Pedro e João Editores, 2010. 

BRAIT, B. (Org.). Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. 3. ed. Campinas: 

UNICAMP, 2001. 

___. (Org.). Bakhtin: Conceitos-Chave. São Paulo: Contexto, 2005. 

___. (Org.). Bakhtin: Outros Conceitos-Chave. São Paulo: Contexto, 2006. 

___. (Org.). Bakhtin e o Círculo. São Paulo: Contexto, 2009. 

HUXLEY, A. L. Admirável mundo novo. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 

PAULA, L. de. A intergenericidade da canção. Projeto de Pesquisa trienal da 

orientadora na UNESP. Assis-SP: UNESP, 2010 (sem publicação, mimeo). 

PITTY. “Admirável Chip Novo”. Admirável Chip Novo. São Paulo: DECKdisc, 2003. 

Todas as imagens encontram-se no site oficial da cantora: 

http://www.pitty.com.br/boteco/, com exceção da quarta, que fora construída por nós. 

 

 

 

 

http://www.pitty.com.br/boteco/

