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RESUMO 
 
Este artigo pretende fazer uma análise semiótica da música Tormento D'Amore, tema de 
abertura de Terra Nostra e também do enredo da telenovela, estabelecendo pontos de 
disjunção e conjunção entre os dois contextos, já que geralmente as pessoas associam as 
novelas aos seus respectivos temas de abertura, entretanto não os associam à história 
que está sendo apresentada, mesmo que a canção tenha sido criada para tal fim. A 
análise tem por base a semiose, o conceito de signo de Saussure abordando o 
significado e significante, a relação triádica e as categorias universais do signo de Pierce 
e o Processo Gerativo de sentido, abordando o nível elementar e o narrativo de Greimas. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Semiótica; Novela; Música. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Todo o processo de comunicação ocorre por meio de signos, estando assim, a 

semiótica presente em todos os tipos de linguagens como notícias, telenovelas, 

movimentos sociais, músicas, poemas, telejornais, etc. É ela quem possibilita as 

interpretações feitas por cada receptor. 

Notamos que muitas vezes o telespectador faz uma associação imediata entre uma 

dramaturgia e sua música de abertura, sempre remetendo a uma quando só a outra é 

apresentada. Entretanto, o público não faz a comparação entre o enredo da narrativa e o 

que a música diz e muitas vezes não há nada semelhante entre elas. A partir da 
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observação desse fato, buscou-se interpretar semioticamente uma novela e sua música 

tema, estabelecendo as suas bases de estruturação de sentido e comparando-as. 

Devido ao fato de estarmos em uma região de imigração italiana em que a 

tradição é bastante valorizada escolheu-se como tema de análise a novela Terra Nostra, 

que possui como cenário a vinda dos imigrantes italianos e suas adaptações ao país. 

 

2 O ESTRUTURALISMO DE SAUSSURE 

 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) foi um lingüista que desenvolveu estudos 

sobre os sistemas de signos e significação usando a linha da Lingüística Européia 

Moderna como base de análise. O autor faz parte da corrente estruturalista da semiótica 

interessando-se por signos verbais e seus estudos serviram de ponto de partida para os 

estudos de vários outros teóricos como Algirdas Julien Greimas e Mukarovisky. 

Em sua teoria o lingüista foca a sincronia, ou seja, como os elementos da língua se 

ligam para ter um significado, buscando desfragmentar a linguagem para que ela possa 

ser analisada. 

O signo para Saussure é uma imagem psicológica de duas faces: uma imagem 

acústica e um conceito. Segundo Winfried Nöth, em seu livro intitulado A semiótica no 

século XX, “Esta comparação de signo bilateral levou a designação do signo 

saussureano como bilateral ou diádico.” (NÖTH, 1996 p.28). A imagem acústica é 

conhecida como significante e se refere à ideia de cada um sobre o objeto, diferindo-se 

de pessoa para pessoa. Já o conceito, conhecido como significado, engloba a definição 

da palavra ou a utilidade de um objeto. Conforme Winfried Nöth “tanto significado 

como significante são entidades e independentes de qualquer objeto externo na teoria 

saussureana do signo.” (NÖTH, 1996 p.30 ). 

O estudioso também estabelece dicotomias, que são as diferenças entre os 

extremos. A fala depende da intenção de cada um, já a língua possui uma regra a ser 

seguida. Ele define sincronia como as relações de fatos, que devem ser estudados no 

tempo em que acontecem, podendo ser analisado em um sistema linguístico presente ou 

passado. Oposto a sincronia, está a diacronia, onde o fato é estudado estabelecendo 

relação com outros fatos anteriores ou posteriores a ele, onde têm-se por definição que 

“O conceito saussureano de língua é um conceito estático. A fim de isolar as estruturas 
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lingüísticas da sua evolução histórica, Saussure introduziu a dicotomia da sincronia e 

diacronia.” (NÖTH, 1996 p.38). 

Baseado nisto, Saussure determina que o signo está ligado ao processo social 

onde está inserido aquele que irá interpreta-lo, ou seja, a significação irá depender do 

nível de conhecimento do interpretante.   

 

3 A SEMIOLOGIA DE CHARLES SANDERS PEIRCE 

 

Peirce (1839 -1914) apresentou uma nova visão de semiologia. Sendo considerado 

hoje como um dos principais fundadores da semiótica moderna, ele partiu do 

pressuposto que tudo é composto por entidades semióticas, ou seja, para Peirce o mundo 

possui e/ou é formado por signos. 

Tentando explicar essa quantidade múltipla de fenômenos no mundo, Peirce 

propõe as três categorias universais, conhecidas como Primeiridade, Secundidade e 

Terceiridade. 

Na primeiridade ele define que o objeto é aquilo que é visto, sem nenhuma 

interpretação, ou seja, se um indivíduo olhar para uma seta, ele não irá interpretá-la 

como um indicador de direção, mas verá apenas um traço com outros dois traços unidos 

na diagonal e colocados na extremidade do primeiro traço, que pode estar na horizontal 

ou na vertical. 

Já a secundidade ele explica como início da interpretação, a categoria em que 

ocorre a comparação do objeto com alguma coisa que esteja próximo a ele. E na 

terceridade começam a ser atribuídas qualificações ao objeto por convenção ou regra.  

Partindo da ideia de que o signo é alguma coisa que representa algo para alguém, 

Peirce deu início ao estudo dos seus três componentes, o representamen, o objeto e o 

interpretante. O representamen para o teórico é a representação do objeto para alguém. 

O objeto seria simplesmente “algo”, qualquer coisa que está sendo apresentada a um 

receptor. Já o interpretante seria o próprio intérprete.  

Buscando estabelecer relações neste artigo, utilizando a relação triádica proposta 

por Pierce, será analisado o que é apresentado na música e encenado na novela, 

procurando identificar, o signo, o representamen, o objeto e aquele que irá interpretar 

todas as relações, ou seja, o interpretante. 
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4 OS ESTUDOS DE NARRATIVAS DE A.J.GREIMAS 

 

O linguista russo Algirdas Julien Greimas, contribuiu de forma significativa para 

o estudo da Semiótica. Ele segue a linha de estudos estruturalista do teórico Ferdinand 

de Saussure. Greimas explicou, em sua obra Sobre o Sentido, o que seria preciso para 

compreender o estruturalismo: 

 

O melhor ponto de partida para a compreensão da estrutura semântica parece 
consistir, no momento, na concepção saussureana dos dois planos de linguagem 
- o da expressão e o do conteúdo- sendo a existência da expressão considerada 
como a condição da existência do sentido. (GREIMAS, 1975 p.36) 
 

O trabalho de Greimas foi extremamente importante para a Semiótica, tornando-

se a fundamentação dos estudos realizados pela Escola de Semiótica de Paris. A base 

dos estudos do teórico foi o discurso voltado para as narrativas textuais. 

Como semioticista ele não aceitava a definição de Semiótica como a ciência dos 

signos. Por discordar deste conceito, ele sugere que a semiótica deveria ser conhecida 

como a teoria das significações, motivo por seu trabalho se voltar para a significação do 

discurso. 

A partir da Semântica Estrutural, Greimas desenvolveu um novo método 

semiológico, no qual chamou de Processo Gerativo que foi dividido por ele em três 

níveis, o nível profundo, o superficial e a dimensão discursiva. 

No nível profundo são analisados as sintaxe e semânticas fundamentais. Neste 

nível está a transformação que é representada na narrativa.  

Para explicar de forma objetiva a estrutura elementar de significação, Greimas 

propõe o quadrado semiótico, considerado como a sua maior contribuição para a 

Semiótica. O quadrado semiótico é a fase mais grotesca de explicação do processo 

gerativo, onde semas (a menor unidade semântica, com o objetivo de diferenciar a 

significação) de um universo semântico qualquer estabelecem relação de conjunção e 

disjunção, formando outros dois semas que serão contraditórios aos primeiros. O 

esquema criado pelo teórico está representado abaixo: 
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 Figura 1: Quadrado Semiótico 

S 

                                   S1                                                             S2 

 

  

 

 

                                                                   ~S2                                                           ~S1 

FONTE: Greimas (1975, p. 127). 
 

 O S é a representação de um universo semântico qualquer já S1 e S2 seriam os 

semas contrários, ou como Greimas apresentou o positivo e o negativo, ou o feminino e 

masculino. Os outros dois semas, ~S1 e ~S2, apresentados no esquemas são 

contraditórios de S1 e S2, ou seja, são a negação dos dois primeiros. No caso proposto, 

eles serão o não-positivo (no caso negativo) e o não-negativo (no caso o positivo), ou 

ainda o não-feminino (sendo então, o masculino) e o não-masculino (dessa forma sendo 

o feminino). 

Neste primeiro nível, Greimas trabalhou com a relação de opostos para dar 

significação às narrativas. A aplicação do quadrado será fundamental neste artigo para 

que se possa fazer a comparação da música com enredo da novela. 

Quando o nível profundo foi compreendido, Gremias pode, então, analisar as 

relações a partir do nível superficial. Este nível é estudado pelas sintaxes e semânticas 

fundamentais. O modelo que representa esses estudos se desenvolveu a partir da análise 

de textos mitológicos. “[...] as estruturas superficiais constituem uma gramática 

semiótica que ordena, em formas discursivas, os conteúdos suscetíveis de 

manifestação.” (GREIMAS, 1975 p.126). 

Greimas apresentou as unidades semânticas, no qual denominou de actantes, onde 

cada unidade respondia a uma pergunta proposta por ele, para que se pudessem 

compreender os discursos narrativos. 

A primeira pergunta foi “quem torna possível a conquista do quê?”, que nos leva 

ao conhecimento do destinador, que é aquele que dispõe o objeto a ser conquistado. A 

segunda pergunta leva ao sujeito, pois questiona “quem procura conquistar o quê?”, já 

que este procura conquistar o objeto. Nesta análise a terceira pergunta, “o que se 
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pretende conquistar?” estabelece a relação com o objeto, já que este é o alvo do desejo. 

O destinatário é determinado pelo quarto questionamento, “quem conquista esse 

objeto?”, este é aquele que receberá algo do sujeito. A quinta pergunta, “quais são os 

elementos que favorecem a conquista desse objeto?” levam ao adjuvante, o facilitador e 

a última, ”quais os elementos que se opõe a conquista desse objeto?”, levam ao 

opositor, àquele que é contrário as ações. 

Para o teórico, essas relações entre os actantes se formam a partir de um eixo da 

comunicação. Entre o destinador e destinatários há uma relação de implicação, entre 

adjuvante e opositor uma relação de contradição e entre sujeito e objeto uma relação de 

projeção. O modelo apresentado por ele é o seguinte:  

 

Figura 2: O modelo actancial e as modalidades actanciais 

                               

              (saber)                                            (saber) 

 Destinador   Objeto    Destinatário 

      (desejo) 

                         (poder)                                              (poder) 

 Adjuvante   Sujeito    Opositor 

              

FONTE: Nöth (1996, p. 158). 

 

Todos os processos de estudos desenvolvidos por Greimas analisaram o campo da 

narrativa. Com a aplicação da lógica foram realizadas análises semióticas 

fundamentadas nos estudos Saussure e Hjelmslev.  

Ao analisar estruturas narrativas, Greimas, deixou de lado análises lógicas 

binárias de ações e passou a aprofundar seus estudos em análises que vão além de 

semiótica de ações narrativas, criando uma extensão para o estudo de uma semiótica das 

emoções e paixões dos actantes.  

Esta análise será embasada, então, pelas teorias propostas por Greimas, partindo 

do pressuposto que já existem oposições no enredo da novela e da canção, e que é 

possível perceber os actantes bem presentes nas narrativas. Ao identificar tais actantes e 

oposições serão analisadas as relações identificadas, para se chegar aos resultados do 

artigo. 
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5 TERRA NOSTRA 

 

A telenovela Terra Nostra, foi produzida pela Rede Globo de Televisão, no ano de 

1999. O enredo da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, com a colaboração de 

Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, foi apresentada de 20 de setembro de 1999 a 02 de 

junho de 2000. Ela contou com 221 capítulos, a direção geral foi de Jayme Monjardim e 

Carlos Magalhães, contando também com o auxilio do diretor Marcelo Travesso. 

A história se baseou na imigração italiana no Brasil, no final do século XIX e 

início do século XX. Benedito Ruy Barbosa mostrou na novela a importância da 

imigração para o desenvolvimento do país na época.  

  O enredo tem inicio com a vinda de camponeses italianos que viam no Brasil a 

esperança de melhor qualidade de vida, já que a Itália se encontrava em crise financeira, 

obrigando-os a abandonar seus familiares, seus lares e sua nação. Entre a tripulação 

estava o casal Julio, interpretado por Gianfrancesco Guarnieri, e Ana, personagem de 

Beth Mendes, e sua bela filha Giuliana, personagem central da trama interpretada por 

Ana Paula Arósio. No navio também estava o jovem Matteo, protagonista vivido por 

Thiago Lacerda. Os jovens italianos se apaixonaram durante a viagem fazendo planos 

de união para quando atracassem no Brasil, com a morte dos pais da bela causada pela 

peste negra e por causa da infecção leve do rapaz, eles se tornam ainda mais unidos, 

entretanto durante o desembarque no porto brasileiro acabam se perdendo e seguindo 

rumos diferentes. A moça é acolhida por Francesco Maglianno, um imigrante amigo do 

seu pai, estrelado por Raul Cortez, e Matteo está no grupo de imigrantes que foi 

trabalhar na colheita de café do fazendeiro Gumercindo Aranha, protagonizado por 

Antonio Fagundes.   

O filho de Maglianno, o jovem boêmio Marco Antônio, encenado por Marcello 

Antony, se apaixona por Giuliana logo que a vê, mesmo sabendo que ela está grávida de 

Matteo. Ele vê na situação da moça mais um motivo para que ela aceite se casar com 

ele. Contudo, a mãe do rapaz se opõe a essa união, e entrega para adoção o filho da 

italiana logo que a criança nasce, fato desconhecido pela jovem, a quem foi dito que ele 

nascera morto. 
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Já Matteo é obrigado a se casar com a filha mais velha de Gumercindo, pois a 

mesma arma uma cilada, dizendo que haviam dormido juntos em uma noite que o 

italiano se encontrava embriagado. 

Francesco havia prometido a Giuliana que localizaria Matteo, e quando o encontra 

ele já está casado e a espera de um filho. A imigrante então decide reconstruir sua vida 

com Marco Antônio. O mesmo acontece com Matteo na procura por sua amada, ele a 

encontra casada e grávida de seu marido. 

Com o passar do tempo Guiliana descobre que seu filho estava vivo e foi entregue 

a adoção por Janete e rompe com os Maglianno 

A história tem seu desfecho com o final feliz do casal imigrante, eles reencontram 

seu filho e unem-se. A última cena traz a promessa da continuação da história. 

A trama central da telenovela nos permite identificar claramente os actantes da 

narrativa que assumem papéis simultâneos. Giuliana e Matteo se desejam mutuamente e 

ao longo da novela estão sempre buscando reencontro. Eles são os destinadores de si 

mesmos e um é sempre o destinatário do outro. Como adjuvante, temos Francesco 

Maglianno que devido a uma promessa feita à italiana, localiza Matteo, entretanto os 

opositores, Marco Antônio e a filha mais velha de Gumercindo, estão constantemente 

colocando obstáculos ao romance dos imigrantes. 

Para contextualizar a história os telespectadores são apresentados à situação dos 

imigrantes italianos que devido às dificuldades financeiras geradas pela crise em seu 

país de origem veem no Brasil uma esperança de vida melhor. Contudo, a melhoria de 

vida só seria possível se estes abandonassem a Itália e partissem para uma nova terra. Se 

permanecessem na Itália não haveria esperança. 

O casal protagonista desde o início do enredo tem a intenção de ficar junto, porém 

as condições impostas a eles pelo destino os forçam a tomar atitudes contrárias aos seus 

desejos. Giuliana grávida, solteira e longe do pai de seu filho se vê obrigada a casar com 

alguém que não ama só para dar um nome à criança, o que na época era fundamental. 

Com o casamento ela daria nome ao filho e teria uma família. Sem ele ficaria sozinha 

com o filho para criar. 

Já Matteo, vítima de uma cilada é obrigado a se casar com uma mulher que 

despreza para não ferir-lhe a honra. Caso não tivesse casado a jovem seria difamada. 

Com a aceitação do compromisso se coloca fim a todas as possíveis calúnias. 
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Ao estabelecer os pontos de oposição e conjunção presentes no enredo da novela, 

percebe-se as características e finalidades da história desenvolvido por Benedito Ruy 

Barbosa. A partir de tais pontos, nota-se o conceito de signo proposto por Saussure bem 

presente nesta análise. Sendo assim, é possível determinar que estas relações facilitam 

ao interpretante reconhecer as estruturas que dão base a formação de sentido, já que 

geram a imagem acústica e o conceito do objeto em questão. 

O processo de semiose acontece na mente do interpretante de forma subliminar, 

ou seja, o telespectador percebe todas as relações facilitadoras e opositoras que ocorrem 

com o casal protagonista, mesmo que não apliquem as teorias semióticas. Assim a 

Semiótica explica o que possivelmente será entendido por aqueles que acompanham a 

teledramaturgia. 

 

6 TORMENTO D’AMORE 

 

A música Tormento D’Amore foi composta em 1999, especialmente para ser tema 

de abertura da novela Terra Nostra, seus compositores são os brasileiros Luiz 

Scarpelini, Marcelo Barbosa e Luis Schiavon. Ela foi interpretada por Agnaldo Rayol e 

Charlotte Church e o álbum em que foi lançada tem o nome da novela. 

Abaixo segue a letra e a tradução da canção: 

 

Tormento D'amore 

 

Martinio, tormento d'amore, 

Il delirio fa parte del cuore, 

Un pianto bagna la bocca 

E tanta la voglia di trovarti. 

 

Dove sei, la fantasia, 

La nostalgia, la mia mania. 

 

I miei occhi turbati 

Dal sole, dal vento, 

 

Tormento de Amor 

 (tradução) 

Martírio, tormento de amor, 

O delírio faz parte do coração 

Um pranto banha a boca 

É imensa a vontade de te encontrar 

 

Onde está a fantasia 

A nostalgia, a minha mania? 

 

Os meus olhos turvos 

Do sol, do vento 
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Il tuo viso sereno l'incanta, 

Che mancanza mi fai. 

 

Ti voglio aver sempre con me, 

Oggi ho sentito davvero che, 

Non posso piu viver cosi 

Per me tu sei sempre, 

Il primo amore. 

 

Dove sei io sempre qui 

Innamorata ancora si. 

 

Cantare per non morire, 

Illudermi per non soffrire, 

Parole, colore della vita 

Sempre, sempre per te. 

 

Dove sei io sempre qui 

Innamorato ancora si. 

 

Cantare per non morire, 

Illudermi per non soffrire, 

Parole, colore della vita 

Sempre, sempre per te. 

 

Felice é sognare con te, 

Speranza é nata per questo che, 

Il cielo é coperto di stelle 

Ti guardo, ti voglio, ti amo. 

 

E teu olhar sereno, me encanta 

Que me faz falta. 

 

Eu quero te ter sempre comigo 

Hoje tenho sentido de verdade que 

Não posso mais viver assim 

Pra mim você é sempre, 

o primeiro amor. 

 

Onde está? Eu estou sempre aqui 

Apaixonada, agora sim. 

 

Cantar pra não morrer 

Me iludir pra não sofrer, 

Palavras, cor da vida 

Sempre, sempre por você 

 

Onde está? Eu estou sempre aqui 

Apaixonada, agora sim. 

 

Cantar pra não morrer 

Me iludir pra não sofrer, 

Palavras, cor da vida 

Sempre, sempre por você 

 

Felicidade é sonhar com você 

Nasceu a esperança, por isso que 

O céu é coberto de estrelas 

Te olho, te quero, te amo 
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 As interações narrativas que sustentam o enredo musical se apresentam de 

forma bastante explicita na canção abordada. Através de vários pronomes como os 

encontrados nos versos “E teu olhar sereno me encante” e “Que me faz falta” nota-se a 

existência de um sujeito apaixonado que busca o alvo de seu desejo, a pessoa amada. 

Essa se faz presente através dos versos “É imensa a vontade de te encontrar”; “Eu quero 

te ter sempre comigo” e “ Sempre, por você”. 

No segundo verso da canção, “O delírio faz parte do coração”, a palavra coração é 

a representação do amor, já que o primeiro é um órgão e não apresenta variações de 

estado emocional. Uma pessoa apaixonada é vista como alguém que não percebe o 

entorno e se volta totalmente para a pessoa amada, atitudes reconhecidas pelo senso 

popular como delírio. 

Através do trecho “Para mim você é sempre, o primeiro amor” se tem uma noção 

da intensidade do sentimento do sujeito e tudo que o amado representa para ele, uma 

vez que o primeiro amor é visto como o mais lembrado e mais intenso. 

A felicidade é conseqüência do amor do sujeito e mesmo estando longe de quem 

se gosta, a simples existência do sentimento possibilita essa alegria que seria constante 

caso estivessem juntos. Essa relação pode ser percebida quando o personagem da 

música destaca que sua felicidade é sonhar com quem se ama. 

Pelo processo de semiose é possível detectar na música o tema central, 

transparecido pelo personagem, em que ele demonstra o quanto à saudade machuca 

devido à distância de seu objeto de desejo, tal relação gera o quadrado semiótico 

explicitado abaixo: 

 

Figura 3: Quadrado Semiótico 

 

               SAUDADE                                             DISTÂNCIA 

 

 

 

       NÃO-DISTÂNCIA                                        NÃO-SAUDADE 

Fonte: Elaboração própria a partir do Quadrado Semiótico proposto por Greimas (1975, p.127). 
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A saudade é o tema central da música, tal sentimento é gerado pela distância do 

ser amado, sendo assim, saudade e distância tornam-se opositores no momento que um 

o segundo sema gera o primeiro. O que põe fim à saudade é a aproximação o 

reencontro, que na canção não acontece. 

A semiótica é à base de estruturação de qualquer tipo de linguagem. Os estudos 

greimasianos, por exemplo, apesar de terem como ponto de partida textos mitológicos 

se aplicam a qualquer tipo e narratividade, assumindo caráter multimodal. Além desta 

análise partindo dos estudos de Greimas, é notório que a canção é algo especial, que no 

contexto da novela representa algo para alguém, e que poderá ser compreendido por 

aqueles que compreendem os dois contextos apresentados (o da canção e da novela). 

Partindo destas conclusões feitas a partir das teorias semióticas aplicadas será feita a 

análise de relações entre a teledramaturgia e a música de abertura. 

 

7 ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE A MÚSICA E A NOVELA 

 

A música Tormento D’Amore foi tema de abertura da novela Terra Nostra e com 

ela apresenta relações diretas de conjunção, não estando presente na letra da canção 

nenhum fato não abordado na telenovela. Outro fator que contribui para estreitar a 

ligação entre ambas é o idioma em que o tema é apresentado.  

Comparando a análise semiótica já feita das duas linguagens, percebe-se o uso da 

mesma base de estruturação de sentido. O núcleo é a história de um casal, que por 

condições impostas pelo destino é forçado a se separar. A distância gera saudade e 

sofrimento e o amor e a esperança do reencontro estão sempre presentes. 

Tanto a canção como a novela é a representação do amor impossível, não vivido, 

cheio de desencontros e opositores, o “algo” dessas duas narrativas/artes, é o desejo de 

alguém em reencontrar o grande amor. Nos dois casos o interpretante é apresentado a 

uma história de tristezas e esperanças. 

A música quando escrita, como foi criada para tal finalidade, volta-se para aquilo 

que a novela irá apresentar não que ambas tratem do mesmo assunto, com as mesmas 

palavras, mas elas estão relacionadas por gerarem uma mesma imagem acústica na 

mente de quem as compreende, ligam-se por abordarem o mesmo tema e dessa maneira 
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o processo de semiose que acontece na mente dos receptores será o mesmo, 

independente de ambas serem narrativas diferentes. 

O significado e significante delas são o mesmo, mas é preciso que se faça análise 

do contexto social, levando em consideração o conhecimento daqueles a quem é 

dirigido o trabalho final, apresentado pela Rede Globo de televisão. Nesta relação é 

possível estabelecer, que quando compreendida, a canção poderá remeter e caracterizar 

o enredo dá novela, não remetendo apenas ao nome da teledramaturgia. 

Analisando as narrativas a partir da relação triádica proposta por Peirce, sabe-se 

que o objeto das narrativas são os sentimentos percebidos no desenrolar da música e da 

telenovela, onde se têm o amor, a saudade, à distância e a esperança. Esses sentimentos 

foram os responsáveis pelo processo de semiose que acontece na mente dos 

telespectadores que acompanharam o enredo da novela e a canção de abertura da 

mesma. 

Para fim de análise, a música se encerra com a esperança do reencontro, não 

explicitando o desfecho da história, mas na novela vemos tal reencontro concretizado. 

Contudo, a novela não é dada como encerrada, já que ao final é apresentada a seguinte 

frase: “Esta história não termina aqui”. Assim caracterizando que igualmente a música 

que não teve um desfecho a novela também não terminaria. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de nem todos os receptores das mensagens tratadas neste artigo possuírem 

o conhecimento sobre semiótica, a semiose se dará automaticamente através da 

percepção das estruturas básicas que se unem para formar o sentido da trama. 

No decorrer da nossa análise fez-se clara a interação entre a novela e a música 

abordadas, já que ambas se desenvolvem através de um mesmo núcleo temático central. 

Porém, tal interação não ocorre entre todas as telenovelas e suas músicas tema. 

O objetivo inicial era comparar as duas a partir de análises semióticas para, então, 

estabelecer alguma relação entre ambas, e compreender até que ponto uma canção 

escolhida, e neste caso criada especificamente para a novela, pode lembrar ao 

telespectador sobre a história que é apresentada na telenovela. Entretanto, nesta mesma 
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análise é preciso ressaltar que mesmo que elas estejam ligadas, há um opositor ou 

empecilho, o idioma que a música é interpretada. 

A maioria dos telespectadores, provavelmente, não compreende o que retrata a 

música, já que a teledramaturgia foi apresentada na maior emissora de televisão do 

Brasil, atingindo diferentes camadas da população, onde uma mesma linguagem pode 

resultar em várias interpretações que dependem do contexto social do interpretante, 

conforme definição de Saussure. E neste caso, seria possível que a canção não gerasse 

uma interpretação para alguns, já que pode não ter sido compreendida. 

Em relação à Semiótica, ela está presente tanto na novela Terra Nostra, como a 

música Tormento D’Amore. E através dela é possível notar que a música é como um 

complemento para a novela, já que a primeira remete à segunda. A partir desta análise 

foi possível esclarecer o tema proposto inicialmente, onde poderá se ter uma canção que 

remeta a uma história.  

Analisar dois tipos de linguagens diferentes, partindo de três diferentes estudos e 

teóricos, inicialmente é difícil, já que é necessário conhecer de forma clara tanto o que 

embasa a análise, como os objetos a serem analisados. Contudo, o resultado final é 

satisfatório, onde a pergunta norteadora deste artigo foi respondida, as análises iniciais 

foram realizadas e conclusão foi à esperada. 
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