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PREFÁCIO 
 

Seres retóricos que somos, no cotidiano, com maior ou 
menor intensidade, valemo-nos da linguagem para instaurar 
mudanças de percepções da realidade, para configurar 
sentimentos e valores, incitar à ação e vincular princípios 
sociais. Nossos discursos movem, emocionam, ensinam, 
agradam, enraivecem e, de um modo ou outro, provocam 
paixões (pathos). 

Em outro plano, deixamo-nos embalar pelo discurso do 
outro e experimentamos as paixões evocadas. No universo da 
mídia, por exemplo, há os formadores de opinião que atuam 
persuasivamente, nem sempre de modo explícito, e atingem um 
auditório amplo e receptivo. Nesse campo de atuação 
discursiva, incluímos o poder das canções populares, pois 
entram em nossos lares, convidam-nos a repetir o que é dito, 
comovem, agradam e, de algum modo, ensinam. 

Como nenhum texto é essencialmente neutro, os 
aspectos ideológicos, identitários e passionais contidos nas 
letras das canções populares se infiltram pelos espaços 
midiáticos e, à sua maneira, formam opiniões, moldam 
costumes, constroem ethos. Assim, ainda que não 
ostensivamente, revestem esses textos de um tipo de “verdade” 
que se consolida no seio social e faz com que tomemos como 
nossa, a alegria ou a dor tematizada em uma canção. 

Por meio de artimanhas retóricas, as canções têm o 
poder de instaurar, constitutivamente, o ethos dos semelhantes. 
A constituição do ethos, por sua vez, se liga indelevelmente a 
duas outras condições fundamentais do ato de argumentar: o 
logos e o pathos. 

O segundo volume do livro As Mulheres que a Gente 
Canta nasceu da necessidade de continuarmos nossas reflexões 
sobre a constituição da identidade da mulher e suas nuances 
retóricas criadas na e pela MPB e demonstra, em seus vários 
artigos, como o ethos feminino, objeto específico deste livro, se 
molda pelo provocar de pathos e se infiltra no seio social como 
um modo de ser, de sentir e de agir consolidado. 

O objetivo é, pois, discutir a força retórica dos discursos 
sociais que tematizam a mulher e de que maneira, por sua vez, 
colaboram para sedimentar ideias e conceitos e, assim, infiltrar-



se nos marcos de cognição de um povo. Partindo de abordagens 
ligadas aos estudos discursivos contemporâneos, os autores 
verificam os artifícios linguísticos que divinizam, banalizam, 
dignificam ou não a condição do feminino e, de algum modo, 
moldam a identidade da mulher em nossos dias. A Retórica de 
Perelman e Tyteca, Meyer, Reboul e, sobretudo, a de 
Aristóteles serviram de base para as reflexões que se 
corporificam nos diversos artigos. 

Os autores são doutores, doutorandos, mestres e 
mestrandos que frequentaram o Grupo de Estudos Retóricos e 
Argumentativos da PUC no ano de 2015 e se caracterizam pelo 
apego ao saber, curiosidade e interesse nos debates 
contemporâneos sobre o ethos. O leitor encontrará percepções 
subjetivas das múltiplas mulheres cantadas na canção popular. 
Santas, exemplares, submissas, lutadoras; mulher objeto, 
prostituta, baranga, feia; mulher feminina, feminista, 
revolucionária, ideóloga; mulher sedutora, consumidora, 
misteriosa, apaixonada, poderosa, que estão, de certa forma, 
reunidas no artigo “Toda Mulher é meio Leila Diniz”, cuja 
canção tema mostra uma profusão de tipos. 

O livro contém várias visões sobre o universo feminino 
e mostra de que forma as paixões tomam conta da canção 
popular e refletem o sentir. 

 
Ana Lúcia Magalhães 
Luiz Antonio Ferreira 

Maria Flávia de Figueiredo 
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O ethos de Maria na música popular brasileira 

 
Ana Lúcia Magalhães 

Maria Flávia Figueiredo 
Maria Sílvia Pereira Rodrigues-Alves 

 
Introdução 
 

A música é, como nas demais artes, reflexo do 
pensamento. Apresenta, diferentemente da literatura ou da 
pintura, escultura, arquitetura, uma complexidade adicional – a 
melodia – que, por si só, é capaz de mover pela emoção, pelos 
sentimentos que desperta. Na história do ocidente, a música foi 
considerada por muito tempo apenas como expressão vocal e 
ligada às palavras. Assim, é natural que tenha estabelecida 
estreita relação entre retórica e música desde a Antiguidade, ou 
seja, as influências retóricas afetaram os elementos mais 
profundos da linguagem musical, embora possam ser, muitas 
vezes, confusas e difíceis tais percepções, principalmente para 
leigos. 

Pretendemos, neste artigo, utilizar a retórica, entendida 
por Aristóteles como faculdade de ver teoricamente o que, em 
cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão, para analisar 
algumas letras de música brasileira que fazem alusão à figura de 
Maria. Em meio à grande extensão e diversidade da música 
popular brasileira, optamos por verificar aquelas que 
apresentam Maria como divindade1, porém vamos utilizar o 

                                                        
1 Embora segundo as teologias monoteístas só exista um Deus, na 
prática popular, Maria é reconhecida como divindade, com os poderes 
correspondentes. A Igreja Católica considera heresia a titulação de 
Maria como divindade. Só a trindade teria a condição divina. A Igreja 
Católica considera Maria medianeira de todas as graças. As frases 
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termo divindade associado à figura feminina com ressalva. 
Como não podemos usar todas as músicas que tratam do tema, 
tomamos três músicas escritas no século XX. Procuramos nos 
afastar daquelas estritamente religiosas, uma vez que a intenção 
é mostrar, retoricamente, de que maneira o ethos dessa figura 
feminina tem sido construído na música popular brasileira. Não 
pretendemos tratar aqui a melodia, somente as letras. 
 
1 Retórica e Música 
 

Segundo Cano (2000), os compositores sempre foram 
influenciados por doutrinas retóricas que determinavam uma 
adequação dos textos à melodia e tal influência remonta a 
Aristóteles, Cícero e Quintiliano. Com o advento do 
cristianismo, tanto a retórica como a música passaram por uma 
releitura cristã de Platão, Aristóteles e Cícero.  

Com a instituição da Universidade, no século 12, a 
música foi considerada como importante área do saber e 
colocada no Quadrivium que, junto ao Trivium2, era parte do 
ensino formal. A música recebeu forte influência da retórica nos 
séculos XVI a XVIII. Segundo Cano, (20007) diversos tratados 
escritos entre 1535 e 1792 relacionavam a música à retórica, 
com o título genérico de música poética. Com a decadência da 
retórica, no século XIX, sua influência na música também 
diminuiu. 

A revitalização da retórica, em meados do século XX, 
mais precisamente com o lançamento de importantes obras em 

                                                                                                             
bíblicas Jo 1,14, Jo 2,1-12 e Jo 19,25-27, por exemplo, se referem a 
Maria, mas não conduzem à divindade, sim a sua santidade. Em outro 
texto bíblico ela se mostra como serva: “eis aqui a serva do Senhor, 
exulta meu espírito em Deus, meu salvador” Lc 1,46-47. 

2 O Trivium era composto pelas artes liberais (Gramática, Retórica e 
Dialética), e o Quadrivium era o conjunto de quatro disciplinas 
matemáticas (Aritmética, Geometria, Música e Astronomia). 
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19583, trouxe novas luzes sobre o assunto e permitiu que 
passássemos a análises mais substanciais nos diversos campos 
do conhecimento. A música não escapa, portanto, pois é 
considerada também como fonte de informação. 

Segundo Aristóteles, a retórica “parece ser capaz de, 
por assim dizer, no concernente a uma dada questão, descobrir o 
que é próprio para persuadir. Por isso dizemos que ela não 
aplica suas regras a um gênero próprio e determinado”. 
(ARISTÓTELES, 1998). Entre os conceitos explicados pelo 
filósofo, destacam-se as três provas retórico-discursivas: ethos, 
pathos e logos. Em linhas gerais, o ethos refere-se ao caráter, à 
imagem que o orador transmite por meio do seu discurso; o 
pathos está ligado ao componente emocional que o discurso 
desperta no auditório e o logos está associado à instância do 
discurso. 

A análise das canções aqui proposta está firmada na 
teoria retórica, a qual tem por objeto “o estudo das técnicas 
discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos 
espíritos às teses que se lhes apresentam ao assentimento” 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 4). A partir 
dessa ótica, buscaremos o entendimento das letras escolhidas 
como corpus. 
 
2 A figura de Maria na música 
 

Conforme comentado, escolhemos três letras que tratam 
do tema Maria. Não falamos aqui das diversas “Marias” 
mostradas na MPB, mas da construção do ethos de Maria como 
símbolo relacionado ao imaginário religioso. 

Assim, as canções elegidas para composição do corpus 
são: Romaria, Anunciação e Maria, Maria. 
                                                        
3 Na Bélgica, o Tratado da argumentação (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 1958); na Inglaterra, Os usos do argumento 
(TOULMIN, 1958); nos Estados Unidos, Filosofia e argumentação, 
(JOHNSTONE, 1958). 
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2.1 Maria em Romaria 
 

Renato Teixeira, autor de Romaria, nasceu em Santos, 
SP, passou a infância em Ubatuba e a adolescência em outra 
cidade do interior de São Paulo, mais precisamente Taubaté. A 
música esteve sempre presente em sua vida, desde o avô 
materno, Jango Teixeira, que tocava bombardino em uma 
banda. A poesia provavelmente foi herdada do avô paterno, que, 
nas palavras de Renato, “tem uma linda história intelectual com 
a poesia e a literatura”4. 

Ainda segundo o compositor, seu conhecimento de 
música vem de um desejo de conhecer nossa história musical, 
da vontade de ouvir todas as canções e gêneros, do samba à 
música caipira. Participou do Festival da Record, em 1967 e sua 
primeira gravação foi feita com Gal Costa, quando ainda 
morava em Taubaté. Durante bom tempo tocou como amador e 
foi com o grupo Água, em parceria com Sérgio Mineiro, que 
“assimilou o espírito da cultura caipira” (site do autor) e passou 
a criá-la de uma forma contemporânea. 

Após a gravação de Romaria, por Elis Regina, teve sua 
carreira projetada no cenário nacional. A parceria com Almir 
Sater é considerada por ele como outro grande momento na sua 
história musical, pois compuseram juntos. Aliás, existe uma 
identidade bastante grande entre esses dois compositores-
cantores. Seu projeto é continuar na divulgação e difusão do 
espírito do caipirismo do Vale do Paraíba. 

O autor escolheu o título “Romaria”, termo que traz 
como um dos significados, “peregrinação religiosa”. 
Etimologicamente peregrinar vem do Latim, “peregrinar, 
viajar”, ver peregri, peregre, “em país estrangeiro” e “por país 
estrangeiro”, “de fora”. O verbo peregrinar significa “andar em 
peregrinação por; ir em romaria”, assim, o primeiro vocábulo já 
                                                        
4	  Disponível no site do autor www.renatoteixeira.com.br . Acesso em: 
01 set 2015. 
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alerta o leitor. São bastante comuns as peregrinações a lugares 
considerados santos. 

Eis a letra da canção5: 
 
É de sonho e de pó, o destino de um só   (1) 
Feito eu perdido em pensamentos 
Sobre o meu cavalo 
É de laço e de nó, de gibeira o jiló 
Dessa vida cumprida a sol 

 
Sou caipira, Pirapora nossa   (Refrão) 
Senhora de Aparecida 
Ilumina a mina escura 
E funda o trem da minha vida 
 
O meu pai foi peão, minha mãe, solidão  (2) 
Meus irmãos perderam-se na vida 
Em busca de aventuras/ (a custa de aventuras) 
Descasei, joguei, investi, desisti 
Se há sorte eu não sei, nunca vi 
 
Refrão  
 
Me disseram, porém, que eu viesse aqui  (3) 
Pra pedir em romaria e prece 
Paz nos desaventos 
Como eu não sei rezar, só queria mostrar 
Meu olhar, meu olhar, meu olhar 
 
Refrão 

 
O ethos do narrador, no texto de Renato Teixeira, é 

construído com forte apelo ao pathos que nos conduz ao que 
Cícero6 ensina sobre convencer (docere), comover (movere) e 
                                                        
5 Disponível em: http://www.vagalume.com.br/renato-
teixeira/romaria.html. Acesso em: 10 ago. 2015. 
6 O discurso retórico compreende três ordens de finalidade: o docere 
(que está relacionado a ensinar, transmitir noções intelectuais), o 
delectare (da ordem do agradar, manter a atenção do auditório) e o 
movere (que se refere a comover, atingir os sentimentos, movimentar 
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agradar (delectare). Trata-se de um indivíduo de origem 
humilde, montado em seu cavalo. As metáforas dos três 
primeiros versos o mostram como solitário “o destino de um 
só”, que se diz “perdido em pensamentos”, sem definição, sem 
objetivo claro. O reconhecimento de que sua vida segue sem 
destino é construído retoricamente pelas figuras escolhidas. As 
metáforas iniciais “é de sonho e de pó” referem-se à sua vida 
sem substância como um sonho e que se esvai feito o pó, e são 
reforçadas pelo segundo e terceiro versos: “perdido em 
pensamento”. Ele não toma o destino nas mãos: o cavalo o 
conduz. A construção retórica do último verso da primeira 
estrofe “dessa vida cumprida a sol” reforça o caráter emocional 
com o qual ele se apresenta: ele não apenas é solitário, mas é 
também oprimido pelas próprias condições do tempo e espaço.  

As metonímias “laço” e “nó”, fazem remissão à 
ausência de autoridade sobre a própria existência – o narrador 
se vê preso no laço da vida por um nó, vocábulo que traz a força 
retórica dos termos aperto (laço feito com corda ou 
assemelhado, cujas extremidades passam uma pela outra, 
apertando-se), dureza (parte mais dura da madeira), gravidade 
(ponto grave, mais difícil de um negócio), embaraço, enredo, 
intriga, espaço pequeno (orifício por onde passa cada um dos 
fios da urdidura). 

                                                                                                             
as paixões humanas) (cf. FERREIRA, 2010, p. 15-16). Assim, em 
retórica, o orador tem, à sua disposição, meios de ordem racional 
(como o silogismo, por exemplo) a fim de convencer e/ou persuadir, 
bem como meios de ordem afetiva. Os meios decorrentes da 
afetividade são os relacionados ao caráter do orador e à disposição do 
auditório. Tais meios podem ser relacionados às seguintes funções: o 
logos (docere), a de ensinar; o ethos (delectare), a de agradar e o 
pathos (movere), a de “tocar” os sentimentos do auditório. Cícero 
(apud REBOUL, 2004, p. XVIII) os distingue da seguinte forma: 
docere (instruir, ensinar) é o lado argumentativo do discurso; 
delectare (agradar) é seu lado agradável, humorístico, etc; movere 
(comover) é aquilo com que ele abala, impressiona o auditório. 
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O ethos de pessoa humilde é enfatizado no primeiro 
verso do refrão, que se repete após cada estrofe e ressalta sua 
condição: “sou caipira, Pirapora”7 e pelo primeiro verso da 
terceira estrofe, que mostra uma simplicidade de origem, de 
berço, e não fruto de escolha pessoal: “o meu pai foi peão, 
minha mãe solidão”. Aliás, a metáfora “solidão” como ofício, 
mais uma manifestação do pathos, desenha a mãe 
provavelmente como dona-de-casa, sempre desacompanhada na 
lida diária. É preciso lembrar que não se trata do ethos do 
cantor, mas de um narrador por ele instaurado. São claras as 
diferentes origens: Renato Teixeira nasceu em Santos e foi 
criado em Taubaté; o narrador é de Pirapora. 

 
O meu pai foi peão, minha mãe solidão  (2) 
Meus irmãos perderam-se na vida 
Em busca de aventuras/ (à custa de aventuras) 
Descasei, joguei, investi, desisti 
Se há sorte eu não sei, nunca vi 
 

A letra mostra que não somente ele está perdido (em 
pensamento), mas os irmãos também, por conta das escolhas 
“em busca de aventuras”8. O ethos continua o de indivíduo 
fraco, que procurou, mas, por não ter objetivo definido, não 
alcançou nada concreto: “descasei, joguei, investi, desisti”. O 
pathos se mostra mais uma vez nos verbos: se descasou, é 
porque teve um casamento mal sucedido; foi jogador que 
perdeu; investiu, mas também não conseguiu seu intento e, por 
fim, desistiu de lutar. A expressão “se há sorte eu não sei, nunca 
vi” reforça o ethos de perdedor, desistente. 

O refrão apresenta a personagem central do nosso 
artigo:  

                                                        
7 Pirapora é uma cidade hoje industrializada, mas seu passado está 
associado a caminho de tropeiros, além de estar localizada no 
polígono das secas.  
8 Uma das versões mostra “em busca de aventuras” e outra apresenta 
“à custa de aventuras”. 
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Sou caipira, Pirapora nossa   (Refrão) 
Senhora de Aparecida 
Ilumina a mina escura 
E funda o trem da minha vida. 
 

Ao solicitar à Nossa Senhora Aparecida que ilumine sua 
vida, ele faz um apelo à força restauradora atribuída à santa. 
Pede não só que ilumine a “mina escura”, mais uma vez 
metaforizando sua vida, mas que guie seu caminho, que o 
coloque nos trilhos “funda o trem da minha vida”.  

O ethos de Maria é construído ao citar Nossa Senhora 
(Aparecida), uma das muitas denominações pelas quais é 
conhecida. Assim, ao nos referirmos a Nossa Senhora, tratamos 
de Maria com poderes mais do que santos, divinos. Conforme a 
oração da igreja católica, Maria é santa “Santa Maria, mãe de 
Deus, rogai por nós...”, e não deusa. Deus, sim, tem poderes de 
criar, curar, dar e retirar a vida; Maria é intercessora, mãe. 

A aparição de Nossa Senhora Aparecida ocorreu, 
segundo relatos, em 1717. A devoção cresceu entre o povo da 
região da cidade de Guaratinguetá, situada no Vale do Paraíba 
paulista e tomou corpo após as inúmeras graças atribuídas à 
imagem encontrada no Rio Paraíba. Por volta de 1734, o vigário 
de Guaratinguetá construiu uma capela, aberta à visitação 
pública em julho de 1745. Como o número de fiéis não parava 
de crescer, em 1834 iniciou-se a construção de uma igreja maior 
(hoje denominada Basílica Velha), inaugurada em 1888. Em 
1930, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Padroeira do 
Brasil, por decreto do Papa Pio XI. Em 1955 teve início a 
construção da Basílica Nova, considerada pelo papa João Paulo 
II como o maior santuário mariano do mundo. São incontáveis 
os milagres atribuídos à santa, mas alguns deles são 
considerados oficiais e citados constantemente.  

Assim descrita, por si só, a figura de Nossa Senhora já 
poderia ser relacionada à de alguém que cuida, uma vez que, 
segundo os relatos, tem feito milagres, tem salvo vidas, 
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promovido curas. Porém, vamos nos ater à letra de Renato 
Teixeira.  

No refrão, o narrador pede que a santa ilumine sua vida 
(mina escura) e que o coloque em um bom caminho (funda o 
trem da minha vida). Assim, ele atribui poderes divinos à santa, 
com capacidade suficiente para resolver sua vida, de dar-lhe um 
rumo. “Trem” pode estar ligado ao sentido literal, normalmente 
um veículo grande, composto de partes, pesado, que possui um 
caminho bem definido, onde estão pregados os trilhos. A 
palavra “trem” pode se referir, portanto, à sua vida composta de 
partes conectadas umas às outras por elos, mas que também se 
apresentam separadas, uma vida pesada, difícil. É possível 
também considerar o sentido figurado da palavra “trem” como 
expressão típica dos habitantes de Minas Gerais, que tem o 
significado do hiperônimo coisa, por exemplo, “esse trem é 
muito bom” (esse doce é muito bom); “pega aquele trem ali” 
(camisa). Nesse caso, a palavra “trem” não tem substância, 
trata-se de existência sem essência, ou seja, uma coisa qualquer, 
sem valor, sem definição, sem especificidade. 

Percebe-se assim, que o poder associado a Maria pode 
ser comparado ao de Deus. 

 
Me disseram, porém, que eu viesse aqui  (3) 
Pra pedir em romaria e prece 
Paz nos desaventos 
Como eu não sei rezar, só queria mostrar 
Meu olhar, meu olhar, meu olhar. 
 

A invocação a Maria, mãe de Jesus, é quase tão antiga 
quanto a Igreja Católica. A Bíblia faz menção a Maria, mas não 
a coloca como poderosa ou milagrosa. O evangelho de Lucas é 
o que mais trata da figura de Maria, assim, em Lucas 1,28 
“Salve, agraciada; o Senhor é contigo”, o ethos é o de 
presenteada, uma vez que agraciada tem o significado de 
favorecida, não o de merecedora. Em outro versículo, o anjo 
revela a Maria que a concepção será um milagre: “Virá sobre ti 
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o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua 
sombra; por isso o que há de nascer será chamado santo, Filho 
de Deus” (LUCAS 1,35), dessa forma, quem faz o milagre é o 
Altíssimo e não ela. Em nova passagem bíblica, Maria responde 
ao anjo: “Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim 
segundo a tua palavra” (LUCAS 1,38). Aqui o ethos é o de 
indivíduo que está não apenas abaixo de Deus, mas submissa a 
ele, escrava (serva). 

Há três imagens de Maria: a personagem histórica que 
viveu na Galileia, da qual há muito pouca informação, a Maria 
mostrada no Novo Testamento, pessoa humilde e resignada, e a 
santa venerada pela Igreja Católica como Mãe de Deus. 
Pesquisadores e arqueólogos datam o início da veneração à mãe 
de Jesus em imagens e quadros das catacumbas romanas do 
século II (MIRAVALLE, 1993, p. 41-45). As primeiras igrejas 
especialmente dedicadas a Maria são do século IV (BUTLER; 
FARMER; BURNS, 2000, p. 3). Santo Ambrósio, bispo de 
Milão, iniciou, também no século IV, a veneração 
teologicamente sancionada, colocando Maria primordialmente 
como exemplo de vida cristã (DU PIN; WOTTON, 2010, p. 
212). Através dos séculos, a visão católica de Maria tem 
acontecido sob várias perspectivas, de humilde serva de Deus a 
rainha onipotente dos céus. Essas visões variam segundo a 
época e a cultura de locais e regiões (TAVARD, 1996, p vii-viii 
e 81). 

Antes de continuar a construção do ethos de Maria, 
depreendido do texto de Renato Teixeira, é preciso lembrar que 
a Bíblia atribui somente a Deus as características de onipotência 
“No princípio criou Deus os céus e a terra...” (Gen. 1,1-3), 
onisciência “Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o 
Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? 
É inescrutável o seu entendimento” (Is. 40,28) e onipresença 
“Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também 
Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de 
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modo que eu não o veja? Porventura não encho eu os céus e a 
Terra? ” (Jr 23,23-24). Essas são propriedades divinas. 

No entanto, na última estrofe de “Romaria” pode-se 
entender que são conferidos retoricamente poderes divinos à 
santa, uma vez que o narrador crê que basta seu olhar para que 
Maria (Nossa Senhora Aparecida) compreenda tudo o que ele 
próprio não sabe a respeito de si (onisciência) e atenda a todas 
as suas necessidades (onipotência). O ethos de Maria (Nossa 
Senhora), assim, pode ser comparado ao de Deus. Embora 
possamos dizer que se trata de heresia, uma vez que somente 
Deus tem tais poderes, a própria Igreja incentiva esses 
sentimentos nos indivíduos que, em romaria, visitam 
constantemente a igreja de Nossa Senhora Aparecida em busca 
de seus milagres e não os contesta. 

Poderíamos atribuir o ethos de mãe a Maria, aquela que 
cuida, que é bondosa, capaz, que percebe os sentimentos dos 
filhos pelo simples olhar, “como eu não sei rezar, só queria 
mostrar, meu olhar, meu olhar, meu olhar”. Contudo, aqui ela 
transcende esse ethos e assume papéis divinos, pois executa os 
milagres. A Nossa Senhora Aparecida, conforme comentado, 
são atribuídos inúmeros prodígios. Nesses casos, ela não é vista 
pelos fiéis como intercessora, já que não pedem que interceda 
junto a Deus ou a Jesus, mas dirigem-se diretamente a ela como 
executora, como poderosa para corrigir problemas, curar 
doenças, salvar vidas, reconduzir a bons caminhos. 

Em síntese, a letra constrói retoricamente, ao mesmo 
tempo, a figura de Maria-mãe cuidadora, auxiliadora, bondosa e 
Maria-santa, com poderes divinos divinatórios (onisciência) e 
de resolução de problemas (onipotência). 

Vejamos como a imagem de Maria é construída na 
próxima canção. 
 
2.2 Maria em Anunciação  

A música Anunciação foi gravada no disco Anjo 
Avesso, em 1983. Esse disco, de estreia, foi o primeiro trabalho 



 
20 

 

do compositor Alceu Valença e aquele que o trouxe para a cena 
entre os músicos consagrados no Brasil. O compositor é 
pernambucano, nascido em 1946, em São Bento do Una, cidade 
localizada nos limites do sertão com o agreste.  

O envolvimento de Alceu com a música começou na 
infância, por ouvir os cantadores de feira da sua cidade natal. 
Em casa, a formação ficou por conta do avô, Paulo Alves 
Valença, que era poeta e violeiro. Aos 10 anos foi para Recife, 
onde manteve contato com a cultura urbana, e ouve a música 
de Orlando Silva e Dalva de Oliveira, alternando com o ritmo 
de Little Richard, Ray Charles e outros ícones da chamada 
primeira geração do rock’n’roll. Em 1969, recém-formado em 
Direito no Recife, desistiu das carreiras de advogado jornalista e 
resolveu investir na música.  

A produção musical de Alceu Valença tem suporte na 
ampla e rica tradição cultural nordestina. Como artista criativo, 
suas composições se delineiam numa mescla estética de 
influência de ritmos populares nordestinos – baião, coco, 
maracatu, frevo. Influenciado por esses ritmos, o compositor 
conseguiu utilizar a guitarra com baixo elétrico e, mais tarde, 
com o sintetizador eletrônico em suas canções.  

A canção analisada, Anunciação, está, então, na batida 
dos ritmos nordestinos e traz uma marcação rítmica que confere 
ao ouvinte emoções palpitantes do forró, baião ou afoxé. Além 
disso, sua letra constitui um discurso capaz de gerar persuasão, 
pois está dirigida ao homem, e “a persuasão leva em conta a 
dotação humana das faculdades, sentimentos, impulsos, 
paixões” (FERREIRA, 2010, p. 15). 

Assim, ao convencer (docere), comover (movere) e 
agradar (delectare), a canção ainda traz à luz a tríade retórica 
ethos, pathos e logos. Como não há dissociação entre os 
componentes desse tripé retórico, buscaremos traçar as 
reflexões acerca da canção, considerando, principalmente, a 
interligação das instâncias ethos e logos. Tal concatenação se 
permite pela ótica das figuras retóricas e a constituição do 
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ethos. Nesse sentido, valemo-nos da afirmação de Eggs (2005, 
p. 31): 

 
O lugar que engendra o ethos é, portanto, o discurso, o 
logos do orador, e esse lugar se mostra apenas mediante 
as escolhas feitas por ele. De fato, toda forma de 
expressar resulta de uma escolha entre várias 
possibilidades linguísticas e estilísticas. 
 

Pretendemos, assim, tecer nossa análise com base na 
constituição do ethos de Maria, viabilizada pelas interpretações 
da pessoa de Maria na canção e por meio de um paralelo com os 
textos bíblicos. Ademais, buscaremos observar a utilização das 
figuras retóricas presentes na música, pois, como afirma Meyer 
(2007, p. 88), “o objetivo das figuras é instaurar uma identidade 
que salienta um traço comum – para chamar a atenção sobre o 
que conta, no espírito de quem o utiliza”. 

Nessa perspectiva (interrelação ethos/logos, textos 
bíblicos, pessoa de Maria e figuras retóricas), pautaremos o 
estudo da canção referida. 

Na década de 80, Anunciação chegou ao público. Em 
um ritmo que se define entre baião, maracatu e afoxé, o título da 
canção nos remete às seguintes acepções trazidas pelo 
dicionário: 

 
Ação ou efeito de anunciar; participação. 
Notícia, levada pelo anjo Gabriel à Virgem Maria, de 
que ela seria a mãe do Filho de Deus. 
Festa da Igreja católica em memória desse 
acontecimento (HOUAISS, 2009) 
 

Tomando “anunciação” como notícia levada pelo anjo 
Gabriel à Virgem Maria, de que ela seria a mãe do Filho de 
Deus, ou, ainda, como festa da Igreja católica em memória 
desse acontecimento, infere-se a relação de interpretação da 
canção com os estudos bíblicos e a figura de Maria.  



 
22 

 

Vejamos o que diz a letra da canção9: 
 
Na bruma leve das paixões que vêm de dentro (1) 
Tu vens chegando pra brincar no meu quintal 
No teu cavalo peito nu cabelo ao vento 
E o sol quarando nossas roupas no varal 
 
Tu vens, tu vens    (Refrão) 
Eu já escuto os teus sinais 

 
A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido  (2) 
E eu não duvido já escuto os teus sinais 
Que tu virias numa manhã de domingo 
Eu te anuncio nos sinos das catedrais 

 
O primeiro verso, “na bruma leve das paixões que vêm 

de dentro”, conduz a um ethos com forte apelo ao pathos. O 
narrador exprime as emoções experimentadas ao anunciar a 
chegada de alguém. 

A segunda estrofe, nos dois primeiros versos, possibilita 
considerar o ethos de Maria como Mãe do Salvador. Em “a voz 
de um anjo sussurrou no meu ouvido, E eu não duvido já escuto 
os teus sinais”, temos o diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, 
conforme o Evangelho de Lucas: 

 
Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o 
Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e 
pôs-se a pensar no que significaria semelhante 
saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois 
encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e 
darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele 
será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o 
Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e reinará 
eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 

                                                        
9 Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/alceu-
valenca/anunciacao.html#ixzz3khmVrcGC>. Acesso em: 10 ago. 
2015. Nesse link, além de ouvir a canção, é possível assistir ao excerto 
de um show de seu compositor, Alceu Valença. 
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Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não 
conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito 
Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te 
envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que 
nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também 
Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua 
velhice; e já está no sexto mês aquela que é tida por 
estéril, porque a Deus nenhuma coisa é 
impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do 
Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o 
anjo afastou-se dela. (LUCAS 1,28-38) 
 

O caráter de Maria, mansa, humilde, está elucidado no 
verso “a voz de um anjo sussurrou no meu ouvido” em 
consonância com “entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de 
graça, o Senhor é contigo”. E, ainda, o ethos de Maria, humana, 
mulher, ao se verificar a dúvida na qual se encontrou a 
princípio, em “perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a 
pensar no que significaria semelhante saudação”. E, depois, o 
ethos de santa, subserviente, absorta, confiante e obediente, na 
certeza instaurada em sua voz, ao assumir a vida que lhe estava 
sendo confiada, a vida de Jesus, o filho de Deus, ao pronunciar, 
na voz do narrador da canção, “e eu não duvido já escuto os 
teus sinais” e, no texto bíblico, “eis aqui a serva do Senhor. 
Faça-se em mim segundo a tua palavra”. 

Expressa-se, ainda, o ethos de Maria, de maneira 
poética, menina, simples, modesta, singela, inocente nos versos 
da estrofe de introdução da canção “tu vens chegando pra 
brincar no meu quintal/ No teu cavalo peito nu cabelo ao vento/ 
E o sol quarando nossas roupas no varal”. O verbo brincar nos 
remete à infância, ao pueril; o que pode ser uma alusão à pureza 
de Maria. Estão claras a modéstia e a simplicidade ao apresentar 
elementos de sua vida cotidiana nos elementos “roupas”, 
“varal”, “quintal”. Nesses mesmos versos, ainda é possível 
deduzir o ethos de despojada, por meio do pronome possessivo 
“meu” em meu quintal, podendo interpretar-se o esvaziamento 
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de si mesma para receber o messias. Nesse caso, é o próprio 
Jesus quem se apossa de sua vida singela. 

Esses mesmos versos (“Tu vens chegando pra brincar 
no meu quintal/ No teu cavalo peito nu cabelo ao vento/ E o sol 
quarando nossas roupas no varal”) podem ainda remeter à 
figura retórica metábole. Metábole, do grego variação, consiste 
no uso de sinônimos para dar ênfase ao sentido (FIORIN, 2014, 
p. 143). E as palavras “quintal”, “vento” e “varal”, dentro do 
mesmo frame, referem-se a ar livre, reportando à forma como se 
deu a concepção de Jesus, por meio do Espírito Santo, sinônimo 
de sopro, ar, vento (LUCAS, 1,35). 

E, ao esvaziar-se de si mesma e se completar de Jesus, 
temos o ethos de Maria submissa em “Eu te anuncio nos sinos 
das catedrais” como aquela que se coloca abaixo de Jesus, 
subordinada a ele, anunciando-o, dando-lhe o esplendor, a 
grandiosidade das “catedrais”. Pode-se extrair, ainda, nesse 
mesmo excerto, o ethos de intercessora, aquela que, ao estar 
submissa, anuncia Jesus e ainda proclama o seu poder nos sinos 
das catedrais.  

O termo “catedrais” está associado à figura retórica 
metonímia, que é: 

 
[...] o tropo em que se estabelece uma compatibilidade 
predicativa por contiguidade, aumentando a extensão 
sêmica com a transferência de valores semânticos de um 
para outro dos elementos coexistentes e aumentando sua 
aceleração com a supressão de etapas de sentido. 
(FIORIN, 2014, p. 38) 
 

Na cultura cristã, dentro da hierarquia da igreja como 
instituição, catedral é a igreja principal de uma diocese, a 
matriz, e evoca-se por sua grandiosidade e magnificência. 
Determina-se, então, o elevado anúncio de Maria, corroborado 
no excerto do Magnificat “porque realizou em mim maravilhas 
aquele que é poderoso e cujo nome é Santo” (LUCAS 1,49). 

A repetição de tu vens, no segundo verso da primeira 
estrofe e como refrão consiste em uma anáfora. Tal figura tem a 
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função de realçar a ação, enfatizar a vinda do Messias. A ênfase 
dada por Maria ao anúncio de vinda pode ser comprovada no 
excerto do Magnificat, do evangelho de Lucas: “e Maria disse: 
minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria 
em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva” 
(LUCAS 1,46-48). Ao glorificar ao Senhor, Maria anuncia 
Jesus. 

A sinestesia, reunião de termos pertencentes a planos 
sensoriais diversos (FIORIN, 2014, p. 63), está presente nas 
expressões: “escuto os teus sinais” e “bruma leve”. Esse 
contexto se reporta ao ethos de Maria humana, dotada de 
características humanas, como os sentidos. 

Por fim, observamos a hipotitose, figura de presença 
que se concretiza por meio da descrição de uma cena ou 
situação com cores tão vivas, que faz o auditório ter a sensação 
de que as presencia pessoalmente (HOUAISS, 2009 e FIORIN, 
2014). 

Nota-se, na letra, a descrição da Anunciação do anjo 
Gabriel a Maria, pela voz de Maria. Tal possibilidade de análise 
nos permite o paralelo com o texto bíblico, narrado pelo 
evangelista Lucas, que com detalhes conta o episódio. 

Passemos, então, à análise da terceira canção. 
 

 
2.3 Maria em Maria, Maria 
 
 Iniciaremos nossa interpretação da canção Maria, 
Maria a partir de um entendimento de seu contexto de 
produção. 
 A canção Maria, Maria foi composta por Milton 
Nascimento em parceria com Fernando Brant. Seus 
compositores são referência no universo musical brasileiro e 
ambos têm sua trajetória marcada pelo chamado “Clube da 
Esquina”. Esse grupo foi inicialmente constituído pelos artistas: 
Milton Nascimento, Wagner Tiso, Fernando Brant, Márcio 
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Borges, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta e Paulo Braga. 
Paulatinamente, incorporou outros instrumentistas e 
compositores que colaboraram na consolidação do universo 
cultural e musical por eles proposto. O Clube se constituiu na 
capital mineira, Belo Horizonte, no início dos anos 60, e sua 
produção musical apresentava uma fusão de elementos da Bossa 
Nova, do jazz, do rock’n’roll (sobretudo sob influência dos 
Beatles), da música folclórica (de origem negra), além de 
recursos da música erudita e da música hispânica. (VILELA, 
s/d, p. 1) 
 A composição em análise integra o álbum Clube da 
Esquina - Vol. 2 e foi gravada originalmente em 1978 pelos 
próprios integrantes do grupo. Posteriormente foi regravada por 
inúmeros artistas, com destaque para Elis Regina (no 
álbum Saudades do Brasil, de 1980), a banda Roupa Nova (no 
álbum De Volta ao Começo, em 1993), o grupo MPB4 (no 
álbum Encontro marcado – MPB4 canta Milton Nascimento, 
também em 1993). 
 Vejamos, então, a letra da canção10. 

 
Maria, Maria    (1) 
É um dom, uma certa magia 
Uma força que nos alerta 
Uma mulher que merece 
Viver e amar 
Como outra qualquer 
Do planeta 
 
Maria, Maria   (2) 
É o som, é a cor, é o suor 
É a dose mais forte e lenta 
De uma gente que ri 
Quando deve chorar 
E não vive, apenas aguenta 

                                                        
10 Disponível em: http://www.vagalume.com.br/milton-
nascimento/maria-maria.html. Acesso em: 10 ago. 2015. 
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Mas é preciso ter força  (3) 
É preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
Quem traz no corpo a marca 
Maria, Maria 
Mistura a dor e a alegria 
 
Mas é preciso ter manha  (4) 
É preciso ter graça 
É preciso ter sonho sempre 
Quem traz na pele essa marca 
Possui a estranha mania 
De ter fé na vida 
 

 O título Maria, Maria é constituído pela repetição de 
um nome próprio. Em uma leitura mais apressada, poderíamos 
ter a impressão que se trata de uma só pessoa que tem o seu 
nome repetido no título. Porém, em uma leitura feita com mais 
vagar, é possível levantar hipóteses a respeito desse aparente 
pleonasmo. Podemos supor, por exemplo, que o título nos fala 
duas facetas da personagem Maria. Uma dessas facetas nos 
reportaria ao seu aspecto divino, nesse caso, Maria seria a mãe 
de Jesus; e a outra nos remeteria ao seu lado humano, nesse 
caso Maria passaria a ser vista como uma mulher como todas as 
outras. Outra interpretação possível consideraria a primeira 
Maria do título também se referisse como referência à mãe de 
Jesus e a segunda como toda e qualquer mulher que com ela se 
identificasse. Ainda outra interpretação possível seria o título 
como um simples vocativo de um nome feminino que aparece 
de forma repetida apenas para ilustrar o seu caráter de 
evocação. 
 Vejamos, por meio da análise, qual das hipóteses 
mencionadas se revela mais plausível. Para tanto, partamos da 
enumeração e da descrição de algumas figuras retóricas 
observadas na canção. Como foi ressaltado no título, a primeira 
delas é a repetição. Segundo Fiorin (2014, p. 116), “a repetição 
é [...] um aumento da extensão de um dado texto com o 
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emprego, várias vezes, do mesmo segmento textual (palavra, 
sintagma, oração, verso), para intensificar o sentido expresso”. 
Para Koch (2002), a recorrência de determinados elementos 
produz o efeito de ênfase e intensificação; nesse sentido, a 
repetição tem função retórica. Tal recurso promove o efeito de 
presença na memória do auditório. Por essa razão, Perelman e 
Olbrechts-Tyteca (2005) declaram que a repetição pode agir 
diretamente sobre o auditório, uma vez que acentua o 
fracionamento de um acontecimento complexo em episódios 
detalhados para favorecer a presença.  
 Além do título, a expressão “Maria, Maria” se repete 
por mais três vezes ao longo da canção. Suas ocorrências se dão 
nos primeiros versos das duas primeiras estrofes e no quinto 
verso da terceira estrofe. Como nos ensinam os autores 
referidos, tal repetição, corroborada pelo efeito de 
condicionamento semântico acionado pelo título, pode gerar, no 
ouvinte, um forte efeito de presença. 
 Uma outra incidência da figura da repetição na letra da 
canção se dá por meio da expressão “é preciso ter”, que ocorre 
reiteradamente na terceira e na quarta estrofes da canção: 

 
Mas é preciso ter força  (3) 
É preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
 
Mas é preciso ter manha  (4) 
É preciso ter graça 
É preciso ter sonho sempre 
 

Nos versos acima, a repetição da expressão “é preciso” 
reforça, na mente do auditório, a força argumentativa do 
conselho: de que precisamos ter raça, gana, graça e sonho. 
Além disso, por meio dessa estratégia, o orador parece 
pretender despertar, no auditório, a paixão da confiança, já que 
as escolhas lexicais que sucedem à repetição trazem consigo 
uma carga semântica vinculada ao otimismo (raça, gana, graça e 
sonho). Assim, fica também deflagrado um ethos de guerreira 



As Mulheres que a Gente Canta 
 

 
29 

 

(por meio dos vocábulos “raça” e “gana”) e, ao mesmo tempo, 
um ethos de plena (por meio das palavras “graça” e “sonho”, 
que também aludem ao texto bíblico “Ave, cheia de graça”). 
 A segunda figura retórica observada na canção é a 
antítese. Essa figura de pensamento vem do grego antí, “em 
face de”, “em oposição a”, e tésis, “proposição”, “afirmação”, 
“tese”. Por meio dela, amplia-se o sentido, salientando a 
oposição entre dois segmentos linguísticos (palavras, sintagmas, 
orações ou unidades maiores do que o período), para 
intensificação do que está sendo dito. Segundo Fiorin (2014, p. 
151), “o fundamento lexical da antítese é a antonímia. Saussure 
afirma que na língua só há diferenças. Isso quer dizer que só se 
compreende o sentido, quando se apreende uma oposição, que, 
normalmente, fica implícita”.  
 Na letra da canção em análise, a antítese é identificada 
nos seguintes excertos: 

 
De uma gente que ri 
Quando deve chorar 
 
Mistura a dor e a alegria 
 

 No primeiro excerto, o riso (ri) e o choro estabelecem 
uma relação antagônica. Ao colocar uma contradição no interior 
de uma oração, o orador busca ressaltá-la. A oposição entre os 
termos intensifica o sentido proposto e evidencia a diferença 
entre eles. Figuras como a antítese, por exemplo, são oratórias 
por contribuírem para agradar ou comover, mas, ao mesmo 
tempo, são também argumentativas, visto que exprimem um 
argumento condensando-o, tornando-o mais contundente 
(REBOUL, 2004). Nesse sentido, a contradição instaurada entre 
os dois termos adquire forte poder persuasivo. Por meio dessa 
construção linguística, podemos detectar um ethos de forte (já 
que “ri quando deve chorar”) e um ethos de humana (sujeita à 
“dor” e à “alegria”). 
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 Outra figura observada na canção é a sinestesia. O 
termo sinestesia vem do grego syn, que significa “reunião”, 
“junção”, “ao mesmo tempo” e esthesia, “sensação”, 
“percepção”. Trata-se da reunião de termos pertencentes a 
diversas esferas sensoriais como, por exemplo, a reunião de 
palavras referentes ao olfato e ao paladar (FIORIN, 2014). 
Como mencionamos na análise anterior, a mescla de sentidos 
diversos em um mesmo plano de expressão gera uma 
concentração semântica que contribui para a intensificação do 
sentido. 

É possível verificar a mescla de sentidos nos trechos: 
“É o som, é a cor, é o suor/ É a dose mais forte e lenta”. O 
som relaciona-se com a audição; a cor com a visão; o suor 
refere-se ao tato; a dose nos remete ao paladar; e os adjetivos 
atribuídos à dose, a saber: forte e lenta, evidenciam esse 
trabalho com os sentidos com vistas ao despertar de diferentes 
sensações no auditório. 

Para refletir sobre as paixões passíveis de serem 
despertadas no auditório, vale elaborar uma reflexão a partir do 
gênero retórico que se sobressai na canção. Na obra Arte 
Retórica, Aristóteles elenca os três grandes gêneros oratórios: o 
judicial, o deliberativo e o epidítico (ou laudatório). Para o 
filósofo, quem determina a estrutura do discurso é o público. 
Ele parte de dois grupos de receptores: os que têm que tomar 
uma decisão sobre o tema levantado e os que não têm que atuar 
nem decidir sobre a questão tratada. Aos primeiros, aplicam-se 
os gêneros deliberativo e judicial e, ao segundo, o gênero 
demonstrativo. Além disso, o momento temporal também é 
decisivo para a classificação dos gêneros. Isto é, a decisão a ser 
tomada pelos ouvintes pode se referir a eventos passados 
(gênero judicial), a eventos futuros (gênero deliberativo), ou a 
eventos passados ou presentes (gênero epidítico). 

O quadro a seguir compila as contribuições de 
diferentes teóricos para a caracterização dos gêneros retóricos.  
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Quadro 1 – Gêneros retóricos 
Gêneros 
Retóricos 

Deliberativo Judicial(ário) Epidíctico 

 
Tipos de 
oratória 

 
Política 

 
Jurídica 

 
Exibicional 
– Laudatória 

Ouvinte Membro de 
uma 
assembleia 
(terá que 
tomar decisão 
sobre coisas 
futuras) 

Juiz, jurado ou 
membro de uma 
assembleia (terá 
que tomar 
decisão sobre 
coisas passadas) 

Expectador 
ou 
observador 
(decidem 
meramente 
sobre a 
destreza dos 
oradores) 

Tempo 
(cria 
alternativas) 

Refere-se ao 
futuro. 
Poderia ser 
diferente no 
futuro. 

Refere-se ao 
passado. 
Podia ter sido 
diferente no 
passado. 

Refere-se ao 
presente. 
Poderia ser 
diferente 
agora. 

Propósito 
comunicativo 

Estimular a 
fazer ou não 
fazer algo. 

Atacar ou 
defender 
alguém. 

Elogiar ou 
censurar 
alguém. 

(meio – 
função) 

Conselho ou 
dissuasão. 

Acusação ou 
defesa. 

Elogio ou 
Censura. 

Fim O 
estabeleciment
o de um 
determinado 
curso de ação. 

O 
estabelecimento 
da justiça ou 
injustiça sobre 
determinada 
ação. 

O intuito de 
provar o 
mérito da 
honra ou o 
seu 
contrário. 

(objetivo 
último) 

O 
conveniente e 
o prejudicial. 

O justo e o 
injusto. 

O belo e o 
feio. 

 O ÚTIL O JUSTO O BELO 
Problematicid
ade 

Máxima Grande Fraca 

Fonte: Elaborado por Figueiredo (2015). 
 

Ainda que o quadro apresente características gerais dos 
gêneros, a análise das palavras da canção pontua somente 
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aspectos do gênero epidítico, uma vez que o nosso objeto de 
análise apresenta marcas que nos remetem a esse gênero. 

Algumas características do gênero epidítico que se 
mostram relevantes para nossa análise são: 
 
1 O discurso laudatório pode exercer influência considerável 

naquele que ouve, contudo, não implica necessariamente 
uma decisão ulterior ao discurso; 

2 Tal discurso louva ou vitupera algo, ou seja, compreende 
tanto a exaltação quanto o vilipêndio; 

3 É um gênero orientado ao elogio ou à censura; 
4 O objeto de seu discurso é a beleza da virtude ou a feiura do 

vício;  
5 “Dos três gêneros oratórios, o laudatório é o que mais 

afinidades mantêm com a literatura, funciona mesmo, por 
assim dizer, como ponte de passagem entre a literatura e a 
Retórica”. (TRINGALI, 1988, p. 53) 

 
Ao considerarmos a característica 1 (discurso capaz de 

exercer influência naquele que ouve), podemos observar que a 
letra da canção busca comover o ouvinte, isto é, atingir os seus 
sentimentos. Sendo assim, podemos verificar a utilização da 
função retórica movere por parte do orador, já que busca 
movimentar as paixões humanas. 

Já a segunda característica (discurso que compreende 
tanto a exaltação quanto o vilipêndio) conduz à observação dos 
aspectos de louvor e exaltação da figura de Maria na canção. 
Isso pode ser observado nas duas primeiras estrofes da canção, 
em que Maria recebe os seguintes predicativos (um dom, uma 
certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece 
viver e amar como outra qualquer do planeta, o som, a cor, o 
suor, a dose mais forte e lenta) 

A característica 3 (gênero orientado ao elogio ou à 
censura) leva a observar que a canção é inteiramente dedicada 
ao elogio da mulher, Maria, que apresenta todas as 
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características destacadas nas estrofes 1 e 2 e, além disso, é 
capaz de misturar “a dor e a alegria” e não perder a “fé na vida” 
. 

A quarta característica (o fim de seu discurso é o belo 
ou o feio) mostra que a canção tem como objeto a beleza da 
virtude de Maria. 

Por fim, a característica de número 5 (ponte entre a 
Literatura e a Retórica) revela que a letra da canção, por 
configurar um tipo de construção poética, literária, constitui um 
gênero epidítico, como foi demonstrado nos quatro itens 
anteriores. 

Evidenciando certa afinidade com a literatura, a letra 
dessa canção apresenta, como finalidade retórica, o movere, que 
se refere ao lado emotivo do discurso, aquele que movimenta as 
paixões humanas (FERREIRA, 2010, p. 16). A partir dessa 
reflexão, podemos observar que a letra da canção (por meio dos 
atributos dirigidos a Maria: (“um dom, uma certa magia, uma 
força que nos alerta”) pode levar o auditório, que com ela se 
identifica, ao sentimento da emulação11. Em outras palavras, o 
auditório pode ser conduzido ao desejo de possuir os atributos 
relacionados à mulher descrita na canção, isto é, ser como ela. 

Essa última reflexão nos dá pistas mais concretas para 
escolher uma das hipóteses de interpretação do título da canção 
como a mais adequada dentre aquelas que foram apresentas no 
início desse tópico. Assim, acreditamos que o uso do gênero 
epidítico atrelado ao despertar da paixão da emulação nos 
conduz à seguinte interpretação: a primeira Maria pode se 
referir à mãe de Jesus e a segunda se refere a toda e qualquer 

                                                        
11 Dentre as paixões aristotélicas, tem-se a emulação – que tende a 
prolongar a simetria entre aquele que almeja e o objeto almejado; ao 
contrário da inveja, a emulação busca a identificação com o sujeito 
imitado. (ARISTÓTELES, 1998; MEYER, 2003). Por meio do elogio 
(típico do gênero laudatório), a paixão da emulação é despertada no 
auditório, que se dispõe a imitar o modelo proposto. 
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mulher que com ela se identifica. Talvez seja esse o aspecto 
responsável pelo significante alcance persuasivo da canção, o 
qual pode ser verificado pelo sucesso e permanência da canção. 
 Assim, é possível concluir que, por meio do gênero 
selecionado e da utilização das figuras, percebe-se a atitude do 
orador na busca de tocar o auditório pelas paixões. Ademais, 
por meio de sua sensibilidade e imaginação criativa, o orador 
buscou excitar à emulação em seu auditório. Nesse sentido, o 
movere assumiu a função predominante nesse discurso que, 
além de comover, inspirou a imitação. 
 
Considerações finais 
 

Conforme verificado, as três letras escolhidas 
evidenciam os diversos ethé de Maria: como mãe, santa, 
humana, mãe do filho de Deus. O ethos de mãe constrói-se 
naquela que cuida, é bondosa e percebe os sentimentos dos 
filhos pelo simples olhar, “como eu não sei rezar, só queria 
mostrar, meu olhar, meu olhar, meu olhar”. Como santa, o ethos 
é o de alguém que transcende o de humana e assume papéis 
divinos, pois efetua milagres. Segundo comentado, são 
atribuídos inúmeros prodígios a Nossa Senhora, mostrado na 
primeira letra estudada. Ela não é vista pelos fiéis como 
intercessora, mas como executora, como poderosa para corrigir 
problemas, promover cura, salvar vidas, reconduzir os homens. 

As figuras exploradas na segunda letra reforçam, em 
planos sensoriais diversos, o ethos de Maria humana, dotada de 
características humanas, como os sentidos. A figura de presença 
se concretiza por meio da descrição de cena ou situação com 
cores vivas, que conduz o auditório à sensação de presenciar a 
Anunciação do anjo Gabriel a Maria e permite o paralelo com o 
episódio bíblico, narrado por Lucas. 

A análise da terceira canção demonstra, por meio do 
uso do gênero epidítico atrelado ao despertar da paixão da 
emulação à interpretação de uma primeira Maria, que pode se 
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referir à mãe de Jesus e a uma segunda, que se refere a toda e 
qualquer mulher que com ela se identifique. Esse aspecto pode 
ser responsável pelo alcance persuasivo da canção, verificado 
por meio do sucesso ao longo dos anos. 
 As três canções mostram de que forma o movere é 
capaz de comover, inspirar a imitação. E de que maneira o ethos 
pode ser construído retoricamente com forte apelo ao pathos. 
 
Referências 
 
ARISTÓTELES. Retórica. Tradução de Antonio Pinto de Carvalho. 
14ª Edição. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998.  
 
BÍBLIA CATÓLICA. Versão online Bíblia Sagrada. Ave Maria. 
2015. 
 
BUTLER, A.; FARMER, D.; BURNS, P Butler's lives of the saints. 
v. 1.  London: Bums & Oates, 2000. 
 
CANO, R. L., Música y retórica en el Barroco, Colección Bitácora 
de Retórica 6, Instituto de Investigaciones Filológicas – UNAM, 
México: 2000. 
 
DU PIN, L. E.; WOTTON, W. A new history of ecclesiastical 
writers. v. 1 e 2. Oxford: Clarendon Press, 2010. 
 
EGGS, E, Ethos aristotélico, convicção e pragmática moderna. In: 
AMOSSY, R. (Org.). Imagens de si no discurso: a construção do 
ethos. Tradução de Dilson Ferreira da Cruz, Fabiana Komesu, Sírio 
Possenti. São Paulo: Contexto, 2005. p. 29-56. 
 
FERREIRA, L. A. Leitura e persuasão: princípios de análise 
retórica. São Paulo: contexto, 2010. 
 
FIORIN, J. L. Figuras de retórica. São Paulo: Contexto, 2014. 
 
HOUAISS, Dicionário eletrônico da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2009. 
 
JOHNSTONE, H.W. Jr. Philosophy and argument. Pennsylvania: 
The Pennsylvania State University, 1958. 



 
36 

 

 
MEYER, M. A retórica. Tradução Marli M. Peres. São Paulo: Ática, 
2007. (Série Essencial) 
 
MEYER, M. Prefácio. In: ARISTÓTELES. Retórica das paixões. 
Introdução, notas e tradução do grego de Isis Borges B. da Fonseca. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000.  
 
MIRAVALLE, M. Introduction to Mary. Goleta, California: 
Queenship Press, 1993. 
 
MONTEIRO, F. M. F. A intertextualidade em “Maria, Maria”. 
Cadernos do CNLF, v. X, n. 8 – Literatura, como se faz. Disponível 
em: <http://www.filologia.org.br/xcnlf/8/03.htm>. Acesso em: 25 
maio 2015. 
 
PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA L. Tratado da 
argumentação: a nova retórica. Tradução de Maria Ermantina de 
Almeida Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
REBOUL, O. Introdução à retórica. Tradução Ivone Castilho 
Benedetti. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
 
SILVEIRA, A. C. F. A intertextualidade como estratégia 
argumentativa nos artigos de Luiz Felipe Pondé. 2014. 116f. 
Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade de Franca, 
Franca. 
 
TAVARD, G. H. The thousand faces of the Virgin Mary. 
Collegille, Minnesota: The Liturgical Press, 1996. 
 
TOULMIN, S. E. Os usos do argumento (1ª ed. 1958). São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. 
 
VILELA, I. O movimento. In: Museu Clube da Esquina. Disponível 
em: <http://www.museuclubedaesquina.org.br/o-movimento/>. 
Acesso em: 25 maio 2015. 
 



As Mulheres que a Gente Canta 
 

 
37 

 

Atos retóricos e identidade feminina: 
a mulher que era “aquilo”. 

 
Luiz Antonio Ferreira 

 
I – Introdução  

 
Qualquer mulher, se encarnada, é mulher de verdade? A 

resposta óbvia seria um gritante sim, pois o fato de estar no 
mundo revela a existência verdadeira de um ser que tem vida e 
presença física comprováveis. Na canção popular, porém, o “de 
verdade” pode não se contrapor ao “de mentira”, mas, sim, ser 
sinônimo de perfeita ou a construção subjetiva de alguém que, 
envolto pela paixão, vivencia uma confusão entre o sensível e o 
inteligível, entre o individual e o social. Pode encerrar uma 
saudade, enfeitada pela memória, de uma mulher que 
simbolizava Eros, de modo platoniano, como uma força grande 
e poderosa com imensa capacidade mediadora e unitiva.  

Em outro plano, que mulher, na contemporaneidade, 
gostaria de ser considerada como objeto? Muitas brasileiras, 
porém, em meio a uma noitada de carnaval já entoaram, com 
todas as letras, Ai, meu Deus, que saudade da Amélia, aquilo 
sim é que era mulher! Coisificada e enaltecida 
simultaneamente, a famosa Amélia deixou, no coração de um 
poeta dolorido, uma saudade muito determinada de um 
extremado conformismo existencial: às vezes, passava fome ao 
meu lado. Pior: e achava bonito não ter o que comer. Nos 
escaninhos da memória do orador, Amélia é a mulher perfeita e, 
por isso, “de verdade”. Afinal, o que é um nome se não o 
resgate histórico, um aglomerado de enunciações que se 
amalgamam para dar um significado único e simultaneamente 
universal a um ser? Hoje, transformada em antonomásia, 
conhecemos muitas Amélias que têm outros nomes, mas 
conservam uma aura histórica, marcada na temporalidade pela 
submissão e subserviência.    
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Tudo faz sentido: Amélia é variante de Amália, forma 
do germânico amalberga, de amal (trabalho) mais berga, 
(amparo, proteção). É a trabalhadora, a laboriosa, que acolhe, 
abriga, conforta e protege sem nada pedir em troca. A mulher 
cantada e a canção singela fixaram-se, pelo encantamento da 
poesia transformada em discurso, no coração terno dos foliões 
brasileiros.  Criada em 1941, por Ataulfo Alves e Mário Lago, 
tornou-se emblemática pela tradução de um momento histórico 
da constituição do feminino no Brasil.  

 
SAUDADE DE AMÉLIA 
 
Nunca vi fazer tanta exigência 
Nem fazer o que você me faz. 
Você não sabe o que é consciência 
Nem vê que eu sou um pobre rapaz? 
 
Você só pensa em luxo e riqueza 
Tudo o que você vê você quer 
Ai, meu Deus, que saudade da Amélia! 
Aquilo sim é que era mulher! 
 
Às vezes passava fome ao meu lado 
E achava bonito não ter o que comer 
E quando me via contrariado 
Dizia: Meu filho, que se há de fazer? 
 
Amélia não tinha a menor vaidade. 
Amélia que era mulher de verdade! 
 

Ataulfo Alves e Mário Lago - (Copyright 1941 
by IRMÃOS VITALE S/A INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO. Todos os direitos autorais 
reservados para todos os países. ALL RIGHTS 
RESERVED) 

 
A canção tem raízes na realidade: Amélia dos Santos 

Ferreira, a empregada doméstica que inspirou o clássico samba 
composto por Ataulfo Alves e Mário Lago, morreu, com 91 
anos de idade, em 27de julho de 2001, no Rio de Janeiro, em 
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razão de uma pneumonia. Desconhecida do grande público 
enquanto mulher da vida real, a personagem popularizada no 
samba como "de verdade" foi grande sucesso no Carnaval de 
1942. Transformada em uma espécie de hino carnavalesco, 
presente na memória popular e entoada por todo o Brasil, foi 
profundamente atacada por inúmeras feministas na década de 
60, pois Amélia simboliza, na MPB, o que significa 
etimologicamente: subserviente, passiva, terna e conformada.  A 
canção toda é construída por meio de um raciocínio apodítico e 
se sustenta num gênero retórico muito evidente: o laudatório. 
Enquanto enaltece as qualidades de Amélia, o orador diminui, 
pela descrição dos atos da nova amada, os sentidos da paixão 
que vivencia no ato de dizer. Se o ethos de Amélia conduz o 
auditório universal ao conforto, a mulher “emancipada” e sem 
juízo com quem o orador dialoga na canção traz desassossego, 
sofrimento e intranquilidade.  

Evidencia-se, assim, a retórica da manutenção: a 
lembrança nostálgica e, ao mesmo tempo, suave, de uma pessoa 
consubstanciada em carinho distante no tempo e agora 
extinto.  Submissa ou predadora, a mulher é o elemento 
propulsor do desenvolvimento temático do samba de Mário 
Lago e Ataulfo Alves e amalgama memória e realidade, num 
conglomerado emotivo próximo das ideias de um Sartre 
existencialista, ao constatar que o amor é conflito, nunca pode 
ser plenamente realizável porque qualquer relação entre seres 
humanos implica uma série de contradições inextrincáveis em 
que se inclui a limitação da liberdade alheia (SCHOEPFLIN, 
2004).  Se há amor nessa canção (e sobre isso discutiremos ao 
longo deste texto), é visto como conflito incurável.   

Saudade da Amélia é mesmo um grito de censura e de 
exaltação de um passado rememorado por um eu que vê o que 
nunca viu e põe em relevo uma discórdia de concepções sobre o 
que é útil, justo, belo, honrável e necessário. Há nítida 
assimetria de posições entre o orador e o auditório particular e, 
na constituição discursiva, as posições assumidas por um e 
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outro desvelam o poder de troca, de confrontos existenciais que, 
por sua vez, enfatizam a força das paixões empreendidas no ato 
retórico.  

Pelo discurso da música popular, pois, é possível 
desvendar na temporalidade histórica, a corporificação de um 
universo livre – porque artístico – e passional – porque humano 
–, recheado de experiências afetivas em diversas e interessantes 
dimensões: condição feminina, atitudes passionais, discursos de 
negociação das distâncias e versos singelos que, num 
conglomerado de natureza cultural, propagam a retórica das 
paixões. Nesse sentido, os versos de Saudade da Amélia 
tornam-se arautos da revelação histórica de subjetividades que 
se atravessam num incessante movimento patêmico de 
retomadas discursivas e intertextuais, de tentativas de 
racionalização do existir e de acordos e desacordos 
estabelecidos pela força intrínseca da palavra. A potência da 
retórica, por sua vez, assoalha a historicidade e os movimentos 
ideológicos que caracterizam um processo de construção do 
humano no fluir do tempo.  
 
II – A mulher que virou aquilo  

 
O texto foi criado em 1941, bem antes do poderoso 

movimento encetado pelas feministas no mundo todo. O Brasil, 
governado por Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo, 
conhecera, no ano anterior, o "salário mínimo", apregoado 
como o salvador dos pobres, mas o custo de vida se elevava e, 
menos de três anos depois, o salário já não dava para o mínimo 
necessário. Os pobres, portanto, continuaram pobres, vivendo 
sob um regime ditatorial. A queixa do orador, pois, tem razões 
históricas: Não vê que eu sou um pobre rapaz?   

O poema se constrói por meio de uma figura de 
comunhão: a apóstrofe, uma espécie de interpelação, um pedido 
de atenção do auditório para que se afaste, de algum modo, da 
cena enunciativa e deixe aflorar uma voz outra, vinda do 
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passado, de alguém que não tinha a menor vaidade. A evocação 
pretende culminar numa expressiva antonomásia: a mulher de 
verdade, para designar Amélia. Com essa figura retórica, 
caracteristicamente de escolha, o orador cumpre seu propósito de 
sobrelevar os atributos, qualidades e hábitos de uma mulher 
para diminuir as ações, consideradas frívolas, de outra. Com 
esse artifício, situa, pela evocação comparativa, a situação em 
que se encontra a relação amorosa.   

O objetivo, então, é intensificar o enunciado pelo ato de 
interpelar uma suposta companheira apenas para exprimir 
censuras, lamentos e expressar uma emoção viva, profunda, 
dolorida, extremamente passional. O desejo mais evidente do 
orador é trazer para o contexto retórico um ser que não era o 
interlocutor: Amélia, vista como parceira distante, em 
contraponto a uma companheira quase inimiga, alguém que não 
sabe o que é consciência. Agressivamente narcisístico, o poema 
de Mário Lago e Ataulfo Alves faz da interrogatividade o maior 
pilar argumentativo: Não vê que eu sou um pobre rapaz? A 
partir dessa pergunta cruciante, o orador procura conduzir o seu 
auditório para uma determinada perspectiva do assunto, para 
um ângulo interpretativo favorável a seu próprio ponto de vista, 
com o intento maior de obter adesão. 

Já nos primeiros versos, essa interrogação pueril expõe 
o problema retórico e configura o ethos do orador. O pobre 
rapaz conota "coitado, necessitado de cuidados". Por outro 
lado, como se reporta a uma mulher considerada exigente, a 
posição do adjetivo revela também a condição social do amante: 
rapaz com poucas posses, que já passara até fome. Como 
conviver com alguém que tudo o que vê quer e que só pensa em 
luxo e riqueza? No entender do orador, a solução está em 
condicionar o fazer da nova amada ao saudoso modelo anterior. 
A construção desse ethos de carente em todos os sentidos é 
fundamental para que, no plano argumentativo, os aspectos 
persuasivos ganhem corpo mais robusto e coerente no restante 
da canção. 
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  A construção do ethos da interlocutora, por sua vez, é 
marcada por uma sequência aditiva e palavras totalizadoras de 
sentido negativo e quantitativo: Nunca vi fazer tanta exigência, 
nem fazer o que você me faz; não sabe, nem vê e pela presença 
marcante de um verbo repetido e repetido: fazer, fazer e faz. 
Para intensificar e realçar o fazer, o não fazer, não saber e não 
ver da interlocutora o orador se vale, também, de uma figura de 
presença muito comum: a repetição do pronome (nem fazer o 
que você me faz, você não sabe, você só pensa, você não vê, 
tudo o que você vê você quer), seis vezes repetido em seis 
versos curtos.  A ação que traz o sofrer está enfaticamente 
situada pela repetição de um mesmo verbo: nem fazer o que 
você me faz. O dilema está igualmente revelado: embora queira 
tudo o que vê, a interlocutora não consegue querer o próprio 
orador, pois a condição inferiorizada não é vista, percebida, 
levada em conta pela mulher que, traduzida tantas vezes em 
você, sequer tem um nome identificável na canção. Em termos 
de constituição do ethos feminino, essa rival de Amélia é 
apenas uma mulher predadora, sem muita consciência das reais 
condições do estar no mundo e, portanto, sem muito juízo. É 
alguém que faz, mas não sabe o que faz e não vê: apenas quer.   

Desse modo, para dar uma imagem positiva de si 
mesmo, o orador vale-se da constituição do ethos de seu 
auditório particular, a perdulária, por um recurso argumentativo 
que consiste em denegrir a imagem do outro pela negação do 
que seria considerado bom e digno: a inominada não revela 
prudência (phronésis), não demonstra virtudes (areté) e não é 
benevolente (eunóia). O verso Você não sabe o que é 
consciência, pois, acentua a ausência de virtudes esperadas e 
não presentes na constituição da personalidade demonstrada 
dessa não-Amélia: não tem perspicácia para entender as 
necessidades do companheiro, não revela discernimento, 
discrição, equilíbrio, bom senso, tento, prudência ou 
ponderação no controle da vaidade e da ambição. Por isso, é 
considerada como alguém sem razão ou sensatez.  
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Quando, porém, essas três qualidades (phronésis, areté 
e eunóia) são conjugadas positivamente, o ethos remanescente é 
digno de credibilidade, respeito e admiração, como acontece, no 
poema, com a imagem criada para retratar, na concepção do 
orador, aquela que é considerada mulher de verdade.  O ethos 
de Amélia se revela também pelo fazer, mas, numa antítese 
gritante, antes de agir, a mulher sem vaidade pergunta como 
proceder: Meu filho, o que se há de fazer? Atenta, também via, 
mas esse ver era um exercício de observação das eventuais 
contrariedades do companheiro. Amélia, diferentemente da 
“desajuizada”, não colocava o querer como prioritário, sabia 
que o amado era um pobre rapaz e, por isso, num rasgo 
extremado de encantamento, até achava bonito não ter o que 
comer.  Amélia não encantava pelo querer, mas pelo prazer de 
conviver e estar no mundo, sem se importar prioritariamente 
com o ter.  

 Embora sintéticos, os versos projetam imagens tão 
vivas e enérgicas dessa mulher em suas atitudes e disposições 
que caracterizam uma hipotipose, a figura retórica que 
intensifica, pela descrição, uma cena ou circunstância com cores 
tão intensas que o auditório, descentrado emocionalmente, tem 
a sensação de que as percebe pessoalmente. Os versos curtos 
dos oradores estão na memória discursiva do povo brasileiro. 
Talvez o verbo mais impressionante seja passava, pois resume 
um modo de ser: passar é atravessar, é ultrapassar, transpor 
algo, exceder um limite. As atitudes de Amélia transcendiam o 
querer e o ultrapassar um obstáculo centrava-se na alteridade, 
nos desejos e aspirações do outro, na capacidade de perceber o 
invisível e transformá-lo positivamente para preservar, pelo 
respeito, o que há de imanente no ser com quem se convive. 
Para a construção do ethos daquela que não sabe o que é 
consciência, o orador enumera defeitos, pauta-se no lugar 
retórico da quantidade. Para reconstruir os motivos da saudade e 
evidenciar virtudes, vale-se do lugar da qualidade e concentra aí 
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toda uma concepção de feminino, acumulada ao longo dos 
séculos: aquilo sim é que era mulher.  

O orador, premido por circunstâncias desfavoráveis que 
colocam o conviver entre necessidades, alteridades e carências 
afetivas, acentua os aspectos persuasivos do discurso. A 
melancolia é o sentimento que se evidencia, justamente pela 
incompreensão demonstrada pela amada de submeter-se à 
reprodução secular e clichezada dos papéis masculinos e 
femininos. E são justamente os clichês que promovem a 
infelicidade do orador: a saudade, um sentimento por si 
dolorido, infiltra-se na fala e, desolado diante da situação, o 
homem denota seu estado de espírito frustrado e algo indignado. 
Revela, então, sua fragilidade e seu sofrimento por não ter 
diante de si o espelho, o modelo de mulher que idealizara. A 
não-Amélia, sem consciência, fica, pois, capturada numa trama 
cultural simbólica que a impede de ser ela mesma. Por esse 
caminho argumentativo, instaura-se a rivalidade, uma relação 
polêmica organizada em torno do objeto amado. O fazer da 
mulher se traduz na descrição de provas contundentes 
justamente para fragilizá-la diante da uma rival já esmaecida no 
tempo, mas muito presente e potencializada na fala do amante. 
O diálogo posto em ação é produto do discurso autoritário, uma 
vez que pretende acentuar as características ligadas a uma 
hierarquia de valores peremptoriamente determinada nos 
extremos do certo e do errado.  

 O orador, assim, compõe um cenário passional, 
hiperbólico, para concentrar o sofrer e a indignação já nos 
primeiros momentos de interlocução. Consideremos, 
primeiramente, a existência de um espaço público e de atores 
que nele interagem. Esse espaço, por sua vez, se constrói na 
percepção que têm os diferentes grupos e atores que nele 
interatuam. Há múltiplas vozes, portanto, concebendo e 
configurando um ambiente discursivo. Não se ouve a resposta 
da mulher inominada, mas a tensividade retórica demonstra a 
existência de um movimento de disputa, de configuração e de 



As Mulheres que a Gente Canta 
 

 
45 

 

reconfiguração intermitente sobre o estar no mundo. O discurso, 
por sua função intrínseca, desvela, progressivamente, a arena de 
conflitos e de disputa de valores e de reivindicações sociais. O 
orador esforça-se por gerir as diferenças e clama pelo 
estabelecimento coerente do que entende por identidade 
cultural.  

A fala do orador encerra em si um conglomerado de 
discursos outros, herdados no fio da História. Num plano 
amplo, o homem constrói sua identidade na relação dinâmica 
com a alteridade e, de um modo ou de outro, assimila o 
movimento das crenças e paixões que movem seu grupo 
cultural.  O texto, lugar da interação, dramatiza essa relação. 
Nesse processo, a tematização da condição feminina, por 
exemplo, suscita uma reflexão que, inevitavelmente, envolve 
sentidos advindos de outros discursos (animados por alguma 
intenção), situados em contextos históricos, sociais e afetivos 
em que o auditório se insere ou conheceu por herança. O 
resultado são efeitos de sentido. Tais efeitos se introjetam no 
seio social e o moldam de um modo ou outro em consonância 
com o efeito persuasivo provocado. O orador assimilou um 
modo de conceber o feminino que era característico em seu 
tempo e, por certo, deixava repercutir em sua memória histórica 
outras canções centradas no paradigma da doméstica, como 
Emília, um anagrama de Amélia, de Wilson Barbosa e Haroldo 
Lobo, gravada em 1941, ano da composição da música de Alves 
e Lago: 

 
Eu quero uma mulher 
Que saiba lavar e cozinhar, 
que, de manhã cedo, 
me acorde na hora de trabalhar. 
Só existe uma 
e sem ela eu não vivo em paz. 
Emília, Emília, Emília, 
eu não posso mais. 
Ninguém sabe igual a ela 
preparar o meu café. 
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Não desfazendo das outras, 
Emília é mulher. 
Papai do céu é quem sabe 
a falta que ela me faz 
Emília, Emília, Emília, 
Eu não posso mais.  
(http://letras.mus.br/wilson-batista/265221/) 

 
Etimologicamente, Emília é a versão feminina de 

Emílio. O nome, supostamente originado a partir do latim 
Aemilius, derivado de aemulus, que quer dizer “rival”. Outro 
étimo possível liga-se à mitologia grega: Aimylios, o filho de 
Numa, significa “o que fala de modo agradável”. Por extensão, 
assim como Amélia, Emília é aquela que tem uma linguagem 
“graciosa”. 

No poema, como afirma Del Priori (2005), “o caráter 
doméstico das personagens, sua submissão e identificação com 
a mulher “do lar” é total. Mas elas correspondem a um padrão 
não mais existente; um padrão que deixava saudades, deixava 
um vazio; elas não mais estão”. (DEL PRIORI: 2005, p. 270). 
Nos versos das duas canções, tanto Amélia quanto Emília, as 
graciosas, pertencem ao passado. As coincidências de desejos e 
motivos de saudade daquelas que não mais estão são parecidas 
nas duas canções:  Emília é mulher; Amélia, mulher de verdade; 
os dois oradores evocam a figura divina para acentuar o sentido 
da perda: “Ai, meu Deus, que saudade da Amélia – Papai do 
céu é que sabe a falta que ela me faz”. As duas canções 
centram-se nos desejos, concepções  e aspirações do orador:  
(eu) nunca vi - eu quero uma mulher. Ambos estão, no 
momento da elocutio, imersos no poder da memória e se sentem 
inseguros e frágeis. Os dois oradores clamam não por amor 
físico, mas por proteção e, ao que parece, por uma figura 
materna. Amélia até dizia: meu  filho, o que se há de fazer? O 
tom afetivo pode significar  “meu querido, meu amor", mas 
remete-nos à dimensão da mulher-mãe, quase santa em 
demonstrações de bondade extremada.  
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Os dois oradores têm saudade de uma mulher que não 
demonstrava desejos e aspirações; têm saudade de uma amada, 
que se oferece à felicidade plena, quase ingênua. Por outro lado 
e paradoxalmente, essa criatura precisa ter doses fortes daquelas 
da raça de Prometeu: serem racionais e trágicas como o próprio 
deus da civilização, do trabalho, da cultura e, também, da 
repressão. Amélia é guerreira, passiva e conformada, retrato 
mal feito de algumas mulheres de Atenas, prisioneira 
inescapável de um papel social denominado "serva da espécie". 
Emília não parece ser diferente.   

Amélia é importante, sim, mas se é aparentemente tão 
valorizada, torna-se vítima de uma catastrófica traição da 
enunciação no enunciado: “Ai, meu Deus, que saudade da 
Amélia/ Aquilo sim é que era mulher”. A saudosa figura sequer 
merece o pronome "aquela", usado em português para designar 
pessoas. Para caracterizá-la o orador se vale do indefinido 
"aquilo", comumente usado para objetos.  Mais que isso: não 
há uma só vez no poema a palavra "amor". Não se sabe, pois, se 
o orador amou Amélia, mas entende-se claramente que a 
relação que sustenta no momento da enunciação é idealizada, 
romântica e o impulsiona à negação da individualidade contida 
em alguém com quem vive no presente.   

A tensividade retórica ganha corpo pelo processo de 
sensibilização e articula, simultaneamente, intensidade do dizer 
e temporalidade ao contrapor passado x presente. No contexto 
tenso e desesperançado, o orador retira a armadura do macho e 
revela sua incapacidade de lidar com a situação vivida: “Não vê 
que eu sou um pobre rapaz?”  A relação criada exalta o 
“conforme-se, adapte-se” e deixa entrever a concepção do que 
seria uma mulher de verdade: um ser plenamente adaptável aos 
desejos do outro. O orador age como uma espécie de Procusto, 
aquele que aprisionava os viajantes e os "adaptava" a uma cama 
de ferro: se eram grandes demais para a medida, mutilava-os 
terrivelmente até ajustá-los ao tamanho da cama; se eram 
pequenos, encontrava formas para esticá-los até que atingissem 
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a medida. Como Procusto, o orador tenta ajustar a nova mulher 
à cama antiga, ao já-vivido e sedimentado na cultura.  

No jogo argumentativo que convida ao conformar-se, 
ao adaptar-se, o orador trabalha com valores característicos das 
sociedades patriarcais: deseja a perda da identidade "individual" 
da amada atual para que assuma uma identidade social 
consolidada como verdade para os padrões masculinos. Por não 
se enquadrar nessa idealização, a mulher muito exigente gera 
revolta. É impossível medir, pela superfície textual do poema, a 
extensão semântica do termo "exigência", mas o que se ressalta 
é que a interlocutora demonstra coragem de reivindicar, de 
mostrar desejos, de interferir no jogo estabelecido para a 
convivência entre um homem e uma mulher. A amada, por fazer 
tanta exigência, num grau nunca visto pelo orador, fere um 
princípio básico: deixa de identificar-se com o feminino 
sedimentado e reconhecido.  

À sua maneira, o orador pretende sustentar sua 
argumentação pautada em estereótipos existentes desde a 
Grécia Antiga, que persistiram na Idade Média e atravessaram a 
Idade Moderna. A concepção do feminino "verdadeiro" é, 
evidentemente, a de sexo frágil, da figura angelical da mulher 
tão decantada no Romantismo mundial.  Contaminado pela 
visão romântica do ente amado, o esforço retórico do orador, 
que embora enfatize seu lado pobre, é característico do 
comportamento burguês, que sempre se esforça pela 
delimitação de funções e papéis sociais. Em resumo, a 
argumentação confronta, antiteticamente, os hábitos e costumes 
de uma mulher antiga, idealizada, sublimada, com os “vícios” 
de uma mulher classificada como fútil, interesseira, consumista 
e insensível: “Você só pensa em luxo e riqueza/Tudo o que 
você vê, você quer”. E essa figura antitética que perpassa o 
poema tem um valor metonímico que coloca em jogo todas as 
“conservadoras” em oposição a todas as “liberais”.  

A ideia de submissão e controle se infiltra 
passionalmente na canção. O conflito está criado e, 
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sensivelmente, o orador tira partido dos valores do auditório pra 
hierarquizar o preferível: a mulher precisa ter consciência, 
enxergar as limitações financeiras e emocionais do 
companheiro, pensar menos em dinheiro para que deixe 
saudade. Evidentemente, toda essa acusação é parte de uma 
estratégia argumentativa pelo uso de uma falácia denominada 
“da enumeração”, em que se faz uma generalização apressada, 
pautada em casos ou dados insuficientes ou não claramente 
demonstráveis: “tudo o que você vê, você quer. Você só pensa 
em luxo e riqueza”. Essa falácia encampa o argumento contra o 
homem: o orador ataca a mulher inominada como se fosse um 
adversário, com intenção sensível de desequilibrá-la. Não há 
espaço para contra-argumentos no poema e, assim, o silêncio do 
interlocutor dá a entender que o ataque à pessoa não leva em 
conta a eventual defesa já dita ou que ainda será enunciada 
nesse contexto de discussão da relação amorosa. A pergunta 
final da primeira estrofe é também uma figura de presença, pois 
põe em relevo uma resposta já conhecida que apenas reforça o 
aspecto passional do orador.   

Ao resumir seu ethos em pobre rapaz, o orador conduz 
o auditório para um estado de espírito até explícito: angariar 
solidariedade. O objetivo é enternecer, impactar o auditório e 
estabelecer um acordo: o orador sofre e o auditório dele deve se 
condoer.   Esse movimento retórico é muito persuasivo: o 
orador que fala para um auditório particular enuncia também 
para outro, universal, que escuta o que se diz entre quatro 
paredes e, nesse sentido, pretende provocar pathos: conclamar o 
auditório a enternecer-se com o acúmulo das exigências, 
enraivecer-se com a crueldade da mulher, indignar-se com a 
situação conflitante e, para ressaltar o que seria digno de apreço, 
faz assomar o detestável, o desprezível, a crueldade humana, a 
potencialidade insondável do amar e da virtude desse ato no 
plano do desejável. Evidencia-se o universo de crenças do 
orador: a mulher não pode ocupar, na cultura, uma suposta 
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posição ativa, capaz de alojar-se em lugares, posições e deveres 
identificados como caracteristicamente masculinos. 

Retoricamente, a estratégia é bem conhecida. O orador 
clama por um processo de racionalização: o ethos da amada-
lembrada está em consonância com as aspirações do 
apaixonado. O ethos da nova amante, porém, precisa 
reconstruir-se a partir do modelo racionalizado pelo próprio 
orador. Na verdade, qualquer manifestação de racionalidade 
está sempre norteada por alguma espécie de desejo, pois é o 
desejo que põe as paixões em movimento. É nesse sentido que 
devemos associar a noção de ethos a pathos, na medida em que 
consideramos nossos desejos e preferências como aquilo que 
nos dispõe a agir de um modo e não de outro. O modo 
autoritário de agir com as paixões congrega emoção e 
racionalidade para subjugar o outro aos desejos do orador.   

Não se sabe, na canção, o destino de Amélia. Sabemos, 
sim, que não era vaidosa, que amparava o amado nos momentos 
de contrariedade. Sua lembrança de submissão e gentileza 
extremada é a tônica que alicerça os desejos do orador e 
constrói a idealização de uma "mulher de verdade": o ser amado 
é aquele que se regozija com nossos bens e sofre com nossas 
tristezas e limitações, sem outra razão que o nosso interesse. 
Assim, tanto as aflições quanto os prazeres não são produtos do 
sujeito que assim sente, mas, sim, resultado do desejo e da 
sinalização do outro.  

Enfim, para conquistar pathos, o orador constrói o ethos 
da amada a partir das opiniões pessoais, características da doxa. 
No caso em análise, a aproximação é desigual: por sofrer uma 
condição, o orador quer valer-se do discurso autorizado do 
macho para mudar a condição do outro, sem, porém, 
racionalizar sua própria condição no processo. Só consegue 
entender "emoção" ou "paixão" no sentido de "padecer" e a seu 
modo constrói o logos, termo gregos utilizado para referir-se ao 
pensamento lúcido, à conduta esclarecida, à razão. Nessa 
perspectiva, a mulher é “paciente”, precisa assumir uma postura 
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passiva”, receber a sua "forma" de outrem e por isso mesmo 
deve ser determinada por exigências extrínsecas.  

 
III – Conclusão  

 
Como se percebe, Ataulfo e Lago apropriaram-se da 

dinamicidade da linguagem em funcionamento para colocar em 
relação sujeitos e sentidos, afetados por sua língua, sua história 
e efetivaram seu dizer num complexo processo de constituição 
de discursos e de produção de sentidos que, traduzidos em 
canção popular, infiltraram-se pelos espaços midiáticos, 
formaram opiniões, moldaram costumes, edificaram modos de 
vida e traduziram um pouco da história de nossa gente e da 
potência persuasiva do discurso poético. Com sua composição, 
os oradores contribuíram para a demonstração nítida de velhas 
identidades sociais que a contemporaneidade, por uma série de 
razões, conseguiu gradativamente transformar. Ao mostrar dois 
comportamentos bem distintos numa mesma canção, os 
compositores também demonstram que, já na década de 
quarenta, um discurso instituinte esforçava-se para abalar o 
discurso dominante.  Saudade da Amélia, então, produto de 
resquícios discursivos de outras épocas, permanece de um modo 
ou outro, como documento histórico, no cantar do povo 
brasileiro. O refrão, altamente melódico e de fácil 
memorização, traduz um ethos feminino construído sob a 
perspectiva do masculino.  

A singeleza dessa criação esconde/mostra o movimento 
das paixões quando observada num contexto retórico: como 
canção popular, alegrou o auditório brasileiro que, em algum 
momento no tempo, deixou-se embalar pelo discurso do outro e 
experimentou – em menor ou maior intensidade – as paixões 
evocadas. Saudade da Amélia, nesse sentido, quer como 
entretenimento quer como documento histórico, mantém 
relação direta com a produção de discursos sociais construídos 
na primeira década do século XX. Com efeito, cremos, é 
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impossível tratar-se da mulher, sem que se desvende também o 
homem, sem que o masculino seja explicitado, sem que os 
afetos sejam suscitados e, por consequência, as paixões 
desvelem, na lírica amorosa, o fundamental do feminino na 
perspectiva de uma época.  Enfim, as temáticas da mulher e do 
amor, que entraram juntas na poesia ocidental, podem ser 
reciprocamente aferidas. 

Muitas mulheres ainda vivem sob a sombra de 
costumes praticados na Grécia antiga há quase 400 anos antes 
de Cristo. Há na cultura brasileira, um ranço patriarcal ainda 
bastante acentuado, que, embora não explicito, aproxima 
algumas mulheres de nosso tempo a Penélope e Helena, 
famosíssimas personagens de Homero. A primeira, mulher de 
Ulisses, herói da Odisseia, durante os vinte anos em que o 
marido ficou longe de casa, portou-se com dignidade e absoluta 
fidelidade. A segunda, motivo da guerra de Tróia, é símbolo da 
beleza, mulher para quem os maridos sempre voltam correndo, 
depois de se deitarem com as elegantes e distintas cortesãs, as 
falenas.   

O texto, pois, escancara a tradição e nos possibilita 
interpretar o sentido de arétè, cantado com todas as letras em 
Amélia: considera-se virtuoso não aquele que se esforça para se 
dominar, mas aquele que de fato domina e utiliza 
adequadamente as suas paixões. A "virtude" só é possível 
quando conhecemos, hierarquizamos e regulamos as paixões, 
quando nos colocamos em um ponto intermediário entre o grau 
mais alto de passionalidade e o grau mais baixo de apatia para, 
assim, aprimorarmos nossas condutas. Na canção analisada, 
esse modo de ver implica a ideia de refreamento ou de tentativa 
de anulação de afetividade para fazer sobressair o cuidado que o 
orador julga necessitar. Eu síntese, pretende domínio 
consentido, moralmente válido no contexto em que se encontra.   

Ainda que em Aristóteles não tenhamos essa 
moralidade concebida como completa submissão ao logos, 
como no estoicismo, ou um tribunal da razão que nos conduz na 
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busca de uma norma moral universalmente válida para todos e 
em todas as circunstâncias, como em Kant, foi a partir da 
tradição aristotélica que surgiu essa "interpretação legislativa" 
do logos, associada à repressão das paixões em nome de uma lei 
moral universal. Segundo essa lei, pode-se e deve-se reprimir 
aquilo que todos os homens "democraticamente iguais" são 
capazes de compreender, pelas mesmas razões, como suspeito e 
perigoso.  

O orador, na canção, deseja, como pretendia a tradição 
ocidental, uma razão "não-perturbada" pelos desejos, uma razão 
sábia e neutra, em oposição à afetividade ou a uma razão 
“passional” que não é própria da paixão propriamente dita. Em 
resumo, mesmo a razão que se aponta crítica é, como todas as 
outras, sob este aspecto, uma espécie de desrazão, na medida 
em que seu conteúdo é determinado por um desejo, a saber, o 
desejo de razão. A ânsia de "dominação" é mesmo pathos, 
também construído e cultivado em nossa história cultural por 
mecanismos de dominação e controle. Para o orador, a 
feminilidade (ainda) é um conjunto de atributos que a mulher 
precisa oferecer ao homem para financiar, nele, a virilidade. 
Assim, a masculinidade precisaria ser sustentada pelo trabalho 
ativo de produção da passividade feminina. 
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Mirem-se no exemplo dessas mulheres: 

da submissão à revelação 
 

Claudia Mastromauro Cerveira Quintas 
Maria Cristina Máximo Almeida 

 
A mulher, ao longo dos séculos, representou para 

muitos, a perdição do homem.  Chegou a ser vista como a 
encarnação do mal e teve a Eva como forte representante.  Para 
outros, a figura feminina estava ligada à divindade, ao 
intocável, assim como Maria, mãe do Salvador.  

O tema feminilidade sempre foi objeto de constantes 
discussões. Em sua primeira aparição, na Bíblia, a mulher 
surgiu como um ser subserviente, feito para auxiliar o homem: 

 
Então Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele 
dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar 
fez crescer carne. Depois, da costela que tinha tirado do 
homem, Deus modelou uma mulher e apresentou-a para 
o homem. (GÊNESIS 1-2 vv 21-23, p. 15-16)  

 
Nos Jardins do Éden, não havia proibições ao homem e 

à sua companheira. Tudo era permitido com uma única exceção: 
não poderiam comer os frutos da árvore do conhecimento do 
bem e do mal. Entretanto, a serpente, que era o animal mais 
astuto criado por Deus, seduziu a mulher a comer o fruto 
proibido e esta por sua vez persuadiu Adão a comê-lo também. 
Deus Pai, onipotente, onipresente e onisciente percebeu a 
infração cometida por ambos e sentenciou: 

 
Já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da 
árvore cujo fruto eu lhe tinha proibido comer, maldita 
seja a terra por sua causa. Enquanto você viver, você 
dela se alimentará com fadiga. [...]  Você comerá o seu 
pão com o suor de seu rosto, até que volte para a terra, 
pois dela você foi tirado.  



 
58 

 

Deus disse então para a mulher: Vou fazê-la sofrer 
muito em sua gravidez: entre dores, você dará à luz seus 
filhos; a paixão vai arrastar você para o marido, e ele a 
dominará. (GÊNESIS 2-3 vv 16-17 p. 16) 

 
Podemos, por meio da assertiva, visualizar o 

nascimento do patriarcado e da submissão da mulher que 
sempre esteve à sombra de seus pais, irmãos e maridos. O 
resultado disso, do legado que Eva deixou a todas as suas 
descendentes, foi a busca pela igualdade. 

Na mitologia grega, a submissão feminina também é 
retratada e outra versão é dada ao surgimento da mulher: 

 
Cheio de cólera, disse Zeus: [...] enviarei um mal com o 
qual todos se alegrarão, comprazendo-se em seu íntimo 
com sua própria desdita. E então mandou o muito ilustre 
Hefesto misturar rapidamente terra com água e ali pôr 
voz e força humanas, modelando uma bela e 
encantadora forma virginal, cujo rosto se assemelhasse 
aos das deusas imortais. [...] Ordenou a Atena que lhe 
ensinasse seus intrincados trabalhos de tecelagem. À 
dourada Afrodite coube o verter sobre sua cabeça a 
graciosidade, o cruel desejo e os encantos que esgotam 
os membros. E encarregou Hermes, o mensageiro 
Argifonte, de nela pôr em espírito cínico e um caráter 
dissimulado (HESÍODO, vv 55-68) 

 
Zeus deu a esse ser o nome de Pandora e a enviou à 

Terra com uma caixa que jamais poderia ser aberta. Entretanto, 
Pandora foi esculpida também com o dom da curiosidade e 
abriu a caixa: 

 
Mas a mulher, ao erguer a tampa, espalhou com suas 
mãos todos os males e trouxe para os homens tristes 
pesares. Apenas a Esperança restou. [...]. Antes, essa 
raça de humanos vivia sobre a terra, livre dos males, dos 
árduos trabalhos e das terríveis doenças que levam o 
homem à morte, viviam como deuses, sem 
preocupações em seu íntimo, longe dos infortúnios e 
dos sofrimentos. (HESÍODO, vv 97-118) 
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Vê-se claramente que a figura de Pandora se assemelha 

à de Eva. A caixa de Pandora remete ao fruto proibido de Eva e 
ambas levaram o homem à perdição.  Em função de suas ações 
pregressas, a mulher tem um papel de destaque na História, 
embora esse papel tenha sido entendido, metonimicamente, 
como a representação de todo o mal. 

Por toda essa carga de submissão e inferioridade 
inerentes à figura feminina, restrições lhes foram conferidas. 
Segundo Pitanguy (2011), à mulher coube a exclusão da 
sociedade e a submissão ao homem: 

 
O critério de sexo tem sido fundamental para demarcar 
a menos valia das mulheres traçando, ao longo dos 
séculos, um caminho de menor titularidade [...] 
Também no Império Romano (as mulheres) eram 
excluídas da esfera política e subordinadas ao homem 
no âmbito da vida privada, com base no conceito de 
pater familias (PITANGUY 2011: p. 24) 

 
Na sociedade ateniense, as mulheres não tinham o 

direito de sair de casa e, no período das inúmeras guerras do 
povo grego, foram escravizadas e muitas levadas pelo vencedor 
para se tornarem propriedade sexual. Todavia, desde os tempos 
de Eva, coube à mulher a luta por um espaço na sociedade 
machista e, com isso, grandes personalidades surgiram, como 
Cleópatra e Joana D´Arc. 

Cleópatra que foi uma das mais poderosas rainhas do 
Egito. Era conhecida como hábil debatedora e dominava várias 
línguas como aramaico, persa, somali, etíope, egípcio e árabe. 
Por ser conhecida como uma forte guerreira, era temida pelos 
romanos e permaneceu no poder por muito tempo.  

Joana D´Arc também foi uma figura de destaque. Na 
Guerra dos Cem Anos, mostrou a todos sua coragem e sua 
capacidade de liderança. No entanto, suas ações acabaram por 
leva-la à morte na fogueira. 
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Podemos observar na História que a mulher se revela 
capaz de superar essa submissão e, aos poucos, alcança seu 
espaço ao sol. Por meio de diversas expressões artísticas e 
literárias, a mulher se revela ou é revelada.  

Nas inúmeras canções que cantam a mulher, podemos 
perceber as diferenças de conceitos atribuídos a ela.  

Em Mulher de hoje (1973), de Luiz Gonzaga e Nelson 
Valença, encontramos na temporalidade duas facetas de um 
mesmo ser: antes, vivia para o lar; hoje, precisa sair para a luta 
a fim de sustentar sua família.  

Em Ai que saudade da Amélia (1942), Mario Lagos e 
Ataulfo Alves configuram a mulher ideal, comparada a uma 
mulher superficial, fútil e gananciosa. Seja como for, há sempre 
uma perspectiva subjetiva que norteia as diversas concepções 
do feminino ao longo do tempo, sobretudo filtradas pela visão 
enviesada do discurso masculino.  

Neste artigo, propomos um paralelo entre as mulheres 
apresentadas em Mulheres de Atenas, de Chico Buarque e 
Augusto Boal, e algumas letras de funk, de autores diferentes, a 
fim de apresentar a trajetória da mulher na música brasileira que 
parte da submissão declarada e se encaminha para a ascensão.   
 

Mulheres de Atenas 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Vivem pros seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas 
Quando amadas, se perfumam 
Se banham com leite, se arrumam 
Suas melenas*  (mechas do cabelo) 
Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem imploram 
Mais duras penas; cadenas* (correntes) 
 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Sofrem pros seus maridos 
Poder e força de Atenas 
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Quando eles embarcam soldados 
 
Elas tecem longos bordados 
Mil quarentenas 
E quando eles voltam, sedentos 
Querem arrancar, violentos 
Carícias plenas, obscenas 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Despem-se pros maridos 
Bravos guerreiros de Atenas 
Quando eles se entopem de vinho 
Costumam buscar um carinho 
De outras falenas* (espécie de mariposa, metáfora para 
prostituta) 
Mas no fim da noite, aos pedaços 
Quase sempre voltam pros braços 
De suas pequenas, Helenas 
 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas: 
Geram pros seus maridos, 
Os novos filhos de Atenas. 
 
Elas não têm gosto ou vontade, 
Nem defeito, nem qualidade; 
Têm medo apenas. Não tem sonhos, só tem presságios. 
O seu homem, mares, naufrágios... 
Lindas sirenas*, morenas. *(sereias) 
 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Temem por seus maridos 
Heróis e amantes de Atenas 
As jovens viúvas marcadas 
E as gestantes abandonadas 
Não fazem cenas 
Vestem-se de negro, se encolhem 
Se conformam e se recolhem 
Às suas novenas 
Serenas 
Mirem-se no exemplo 
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Daquelas mulheres de Atenas 
Secam por seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas 
 

(Chico Buarque e Augusto Boal, 1976) 
Disponível em www.vagalume.com.br data de acesso 

16/4/15 
 
A música Mulheres de Atenas foi composta em 1976, 

por Chico Buarque e pelo dramaturgo Augusto Boal, para a 
peça “Lisa, a mulher libertadora”, que é uma adaptação de 
"Lisístrata” de Aristófanes (411 a.C), grande nome da comédia 
grega antiga. A peça retrata uma rebelião de mulheres 
atenienses, que, sob a liderança de Lisístrata, resolvem fazer 
greve de sexo, para forçar seus maridos a acabarem com a 
Guerra do Peloponeso, por meio de um tratado de paz entre as 
cidades-estados gregas.  

Essa canção foi analisada erroneamente por muitos 
críticos, principalmente mulheres intelectuais que a avaliaram 
como apologia à submissão feminina.  Chico Buarque, porém, 
em entrevista à televisão Cultura, afirmou que ao dizer “mirem-
se no exemplo daquelas mulheres” estava afirmando o oposto 
do que a crítica dizia, pois se elas agissem como as atenienses 
teriam o mesmo fim: secariam por seus maridos.   

Escrita em plena ditadura, a canção propicia uma 
reflexão ao longo da História sobre o papel da mulher, que por 
muitos séculos foi considerada quase exclusivamente responsável 
pelos afazeres domésticos, criação e educação dos filhos. A 
imagem do feminino centrava-se na ideia de que a condição de 
mulher se associava à ideia de que deveria estar sempre pronta, 
de braços abertos, perfumadas, disposta para receber seus 
maridos após a guerra diária em busca de trabalho, dinheiro, 
condições básicas para a sobrevivência, mesmo que fizessem 
parte dessa guerra e lutassem, muitas vezes, sozinhas. Os 
primeiros versos da canção são muito exemplares para o resgate 
histórico dessa concepção arraigada ao discurso dominante: 
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Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Vivem pros seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas 
Quando amadas, se perfumam 
Se banham com leite, se arrumam 
Suas melenas* (mechas do cabelo) 
Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem imploram 
Mais duras penas; cadenas* (correntes) 
 

Como se percebe pela elocução, no momento da 
inventio, uma das partes do sistema retórico que corresponde à 
busca de argumentos e elementos persuasivos, o orador 
investiga o contexto retórico e descobre, na intertextualidade 
com personagens da narrativa grega, seu alicerce para o 
desenvolvimento da dispositio, plano que visa à construção do 
discurso e no qual se encontram os argumentos.    

Essa intertextualidade se dá, principalmente, por alusão 
aos poemas épicos Ilíada e Odisseia, ambos atribuídos a 
Homero. Em Ilíada, temos a presença marcante de uma 
personagem feminina:  Helena, filha de Zeus, considerada a 
mulher mais bela do mundo. “Para os gregos, Helena era o 
protótipo de mulher fatal. Esposa de Menelau, deixou-se raptar 
por Páris, o troiano. Os gregos, para resgatá-la, lançaram-se 
numa guerra que durou dez anos. ” (REBOUL, 2004) 

Os oradores, com maestria, referem-se a Helena, nos 
versos: 

 
Quando eles se entopem de vinho 
Costumam buscar um carinho 
De outras falenas 
Mas no fim da noite, aos pedaços 
Quase sempre voltam pros braços 
De suas pequenas, Helenas 
 

Como podemos observar, Helena mantém o encanto 
sobre os homens e desperta neles o desejo de retornarem para 
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casa. “Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam 
pros braços de suas pequenas Helenas”. O adjetivo “pequenas”, 
de sensível valor afetivo, amplia os feitos e desejos do homem. 
Helena, apresentada como mulher frágil e inocente, é o destino 
repousante do guerreiro.  

A canção, porém, vale-se de um viés para dignificar 
apenas a paciência e a figura abnegada da mulher, placidamente 
postada como alguém que espera e acolhe. Na realidade, Helena 
se apaixona por Páris, com ele foge e, assim, trai seu marido. 
Buarque e Boal, nesse sentido, unem-se à versão apresentada 
em “Elogio a Helena”, escrito por Górgias (485 a.C), sofista, 
conhecido por apresentar um discurso eloquente e ornamentado 
de figuras com a finalidade de encantar o auditório:  

 
O orador, através de uma enumeração completa, 
inventaria todas as possíveis causas desse rapto: ou ele 
se deveu ao decreto dos deuses e do destino; ou ela foi 
arrebatada à força; ou foi persuadida por discursos, ou 
foi vencida pelo desejo. Ora, em nenhum dos casos 
Helena estava livre; em todos, foi subjugada por uma 
força superior à sua; portanto não é culpada. (REBOUL, 
2004) 
 

O autor siciliano argumenta para persuadir o auditório e 
convencê-lo da vulnerabilidade da mulher diante do contexto 
apresentado. Diante dos fatos, Helena tem um ethos que não 
apresenta confiabilidade. Já diante dos argumentos apresentados 
por Górgias, esse ethos é alterado e o adjetivo “pequenas, 
Helenas” não fica incoerente quando apresentado pelos 
oradores.  

A palavra ethos é de origem grega e era definida como 
“a morada do homem”, ou seja, valores éticos que cada um 
possuía. O ethos para os gregos era a imagem de si, o 
comportamento, as atitudes, as escolhas tomadas, o caráter e até 
mesmo a personalidade de cada um.  

Para Aristóteles (2007), o ethos liga-se ao caráter que o 
orador demonstra ter. 
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Esse conceito é recuperado por Meyer (2007:34), “é a 
imagem que o orador passa de si mesmo, e que o torna 
exemplar aos olhos do auditório que então se dispõe a ouvi-lo e 
a segui-lo”.  

Enfim, as virtudes morais que o orador passa ao seu 
auditório irão lhe conferir autoridade, pois suscitarão a 
confiança que ele mesmo sentirá frente ao seu auditório. É no 
ethos que são encontrados os argumentos e as respostas de que 
o orador necessita para se dirigir ao outro. 

 
Ethos é, portanto, segundo a retórica antiga, a 
personalidade que o orador se confere. Em outras 
palavras, é a personalidade que o indivíduo demonstra 
através da sua fala, da sua maneira de expressão, 
palavra (MAGALHÃES, 2001:39) 

 
Outra personagem da mitologia grega apresentada pelos 

oradores é Penélope, mulher de Ulisses, herói do poema 
Odisseia. Seu marido ficou longe de casa por vinte anos. 
Durante esse período, ela se porta com dignidade e absoluta 
fidelidade ainda que, por sua formosura e posses, a cobiça dos 
pretendentes tenha sido fortemente aguçada.  

Como julgavam seu marido morto, seu pai orientou-a 
que se casasse novamente. Ela, porém, fez um acordo: iria 
casar-se  somente após tecer uma mortalha para seu sogro. 
Como não tinha intenção de se casar, tecia durante o dia e 
desmanchava à noite, às escondidas, como símbolo de 
fidelidade, dedicação, paciência. 

A essa personagem, Chico e Boal fazem algumas 
referências: 

 
Elas tecem longos bordados 
Mil quarentenas. 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Temem por seus maridos 
Heróis e amantes de Atenas. 
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Vestem-se de negro, se encolhem 
Se conformam e se recolhem 
Às suas novenas. 

 
Penélope nos apresenta um ethos confiável, voltado às 

virtudes da benevolência e da prudência. Ela se prepara para a 
volta do marido, tece, teme por ele, se conforma.  

 
Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem, imploram 
Mais duras penas; cadenas 
 

Os oradores lançam mão, principalmente, de dois 
gêneros da retórica: o deliberativo e o epidítico. No discurso 
deliberativo, temos, implicitamente, o conselho para as 
mulheres do auditório não serem iguais às mulheres de Atenas, 
uma vez que elas se definham, morrem sem conseguir a 
valorização merecida. O imperativo do verbo mirar, “mirem”, 
repetido por seis vezes, acentua as ações dessas mulheres, de 
dedicação, entrega e amor, para, na última estrofe, mostrar o 
que acontece com elas:  “secam por seus maridos/ orgulho e 
raça de Atenas”.  

O uso do discurso epidítico se dá claramente na 
demonstração de censura às mulheres atenienses e às atitudes de 
seus maridos, aclamados como heróis, mas desprezíveis em 
suas atitudes de respeito, de amor e de dedicação às suas 
mulheres. As mulheres também são censuradas porque deixam 
suas vidas de lado em nome de seus maridos que não as 
reconhecem. 

Os oradores usam as paixões, outro recurso retórico, a 
fim de persuadir o auditório. As paixões, para Aristóteles, 
refletem as representações que fazemos dos outros e considera o 
que eles são para nós. Sabemos que a adesão do público 
envolve não somente a razão, mas os aspectos emotivos do 
poder da palavra. 

Aristóteles define a paixão (pathos) como aquilo que 
move o homem para a ação (práxis). Na lista das paixões por 
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ele desenvolvida aparecem sensações que podem provocar dor 
ou prazer e estão ligadas diretamente ao agir humano que, por 
sua vez, está relacionado à moralidade, à virtude (areté) ou ao 
vício (kakia). 

As paixões classificadas por Aristóteles no livro As 
retóricas das paixões (2003) são: cólera, calma, amor, ódio, 
temor, confiança, vergonha, impudência, favor, compaixão, 
inveja e emulação. Em Retórica (2012), temos ainda: emoção, 
amizade e inimizade e indignidade.  

Quanto às paixões, o orador apresenta as mulheres de 
Atenas como mulheres calmas, que não desprezam, nem se 
encolerizam contra seus maridos, que voltam bêbados, as traem, 
as açoitam e violentam-nas:   

 
Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem imploram 
E quando eles voltam, sedentos 
Querem arrancar, violentos 
Carícias plenas, obscenas 
Mas no fim da noite, aos pedaços 
Quase sempre voltam pros braços 
De suas pequenas, Helenas 

 
Outra paixão apresentada pelos oradores é o temor: 

“Elas não têm gosto ou vontade, / Nem defeito, nem qualidade;/ 
Têm medo apenas”. Segundo Aristóteles (2012), “as coisas 
temíveis são as que parecem ter um enorme poder de destruir ou 
de provocar danos que levem a grandes tristezas”. Esses danos 
ocorrem e podem ser reconhecidos nos versos da música, uma 
vez que as mulheres atenienses se enclausuram, imploram por 
açoites, sofrem resignadas, pois não sabem o que lhes poderia 
acontecer de pior. 

Chico e Boal despertam também no auditório duas 
paixões: a piedade “certa pena causada pela aparição de um mal 
destruidor e aflitivo, afetando a quem não merece ser afetado” 
(ARISTÓTELES, 2012) e a indignação. 
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Da maneira como os oradores vão desenvolvendo seu 
discurso, a figura dos maridos “heróis e amantes de Atenas” vai 
perdendo força e provoca no auditório a indignação. Eles não 
valorizam suas mulheres que os esperam ansiosas, imploram 
carinho e atenção e as fazem sofrer pela maneira que as tratam 
e, mesmo assim, são aclamados como heróis, inclusive pelas 
próprias mulheres.  

Por outro lado, os oradores despertam, nesse mesmo 
auditório, a piedade por essas mulheres, que são dedicadas e 
não são valorizadas por seus esposos que buscam nos braços 
“de outras falenas” os carinhos que elas tanto esperam.  

Esse discurso nos inspira piedade, porque nos apresenta 
esposas honradas e dignas em situações indignas, passando por 
um sofrimento imerecido. 

Ainda há mulheres que cedem às vontades e se 
entregam a seus maridos e por eles se definham até que se 
sequem. Isso acontece não só fisicamente, por dentro, mas 
também interiormente, por deixarem seus desejos e sonhos, 
perdem suas alegrias.  

Essa condição da mulher mudou, pois cada vez mais ela 
assume um papel diferente. Pode-se perceber a presença da 
figura feminina fortalecida, tanto nos espaços privados, como 
nos espaços públicos, no comando de seus lares, de empresas e 
até de países. Possuem direitos iguais aos dos homens, direitos 
estes assegurados pela lei na Constituição Federal do Brasil: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I -  homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição; 

 
No entanto, a mulher contemporânea almeja ir além de 

sua posição de igualdade ao homem e, para isso, adere às 
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cirurgias reparadoras e aos tratamentos de beleza. Lopes (2007) 
lembra que a beleza corporal está associada à aquisição de 
estima social e, em alguns casos, à satisfação do desejo 
masculino. Antes submissa, objeto de desejo e fonte de todo o 
mal, por vezes intocável e, geralmente, não tinha voz. Agora 
fala o que sente, o que deseja, enfim, pode se expressar. 

 A mulher desde a metade do século XX, passou a se 
expressar com mais evidência nas diferentes linguagens da arte, 
no teatro, nas artes visuais, na dança e na música. Ela canta e é 
cantada pela MPB, pelo sertanejo, pelas clássicas, pelo funk. 
Em muitas letras, ela não é mais como a mulher submissa, 
apresentada na música de Chico Buarque que espera o desejo de 
seu marido, aguardando o comando que virá na voz do outro. 
Agora, ela é a oradora que irá persuadir o auditório por meio 
das paixões, que serão despertadas pela linguagem oral, pela 
dança, pelo corpo. 
 
A mulheres cantadas pelo funk 
 

 A expressão feminina, além da sedução e da persuasão, 
busca evidenciar a liberdade, a autonomia e o poder. Podemos 
observar essa articulação por meio das letras de funk. Veículo 
musical utilizado para trazer à tona o desejo da mulher de 
quebrar as amarras da submissão e mostrar que, em posição de 
igualdade, ela pode fazer, querer e sentir da mesma forma que o 
homem. 

O estilo musical denominado funk surgiu no final da 
década de 60. Foi criado pelos negros norte-americanos. Era 
considerado indecente, pois a palavra na língua inglesa 
carregava uma conotação sexual. Possuía um ritmo quente e 
dançante com frases repetidas.   

A partir dos anos 90, o funk chegou ao Brasil, em 
especial na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente as letras 
falavam sobre drogas, armas e vida nas favelas. Posteriormente, 
a temática principal passou a ser a erótica, com letras de 
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conotação sexual e de duplo sentido e, muitas vezes, com 
palavras obscenas. Na atualidade, é bastante popular na maioria 
das cidades brasileiras. Segundo Caetano (2013), “o funk 
feminino pode ser considerado o último grito do feminismo. ” 

Nas letras das músicas de funk a seguir apresentadas, 
podemos verificar um ethos diferente do apresentado em 
Mulheres de Atenas, bem como as paixões aristotélicas 
reveladas pelas mulheres nesse ritmo musical.   

 
 
Prepara (Anitta, 2013) 
Prepara 
Que agora 
É a hora 
Do show das poderosas 
Que descem 
Rebolam 
Afrontam as fogosas 
Só as que incomodam 
Expulsam as invejosas 
Que ficam de cara quando toca 
Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei 
Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei 
Meu exército é pesado, a gente tem poder 
Ameaça coisas do tipo você 
Solta o som que é pra me ver 
Dançando 
Até você vai ficar 
Babando 
Para o baile pra me ver 
Dançando 
Chama atenção à toa 
Perde a linha, fica louca 
Você  perdeu 

Disponível em www.vagalume.com.br data de acesso 
16/4/15 

 
Anitta é cantora, compositora, atriz e dançarina. 

Assinou, em 2013 um contrato milionário com a gravadora 
Warner Music devido ao sucesso da música “Meiga e Abusada” 
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e, no mesmo ano, recebeu o disco triplo de ouro e duplo de 
platina devido ao sucesso da música “Prepara”. O mesmo disco 
foi lançado na Espanha e em Portugal e bateu a marca de 170 
mil cópias vendidas. 

Na abertura do “Show das Poderosas”, Anitta apresenta 
um vídeo em que uma bomba atômica é lançada e em meio à 
fumaça e aparece escrito: “Você está no meio de uma guerra” e 
logo após “Nosso exército é pesado”, verso da música 
“Prepara”.   

A oradora, na letra da música, retrata a imagem de uma 
mulher que deseja ter o poder. Faz uso da dança para expulsar 
as mulheres invejosas e para enlouquecer o homem. Manipula 
as paixões aristotélicas por meio de seus encantos. Mostra o 
discurso da mulher poderosa e que vence uma pretensa guerra 
dos sexos por meio de todas as armas possíveis e monta, junto 
as suas colaboradoras, um exército pesado, ou seja, um exército 
bem armado. 

Aristóteles (2003) afirma que as paixões constituem um 
instrumento no qual o bom orador toca para convencer seu 
interlocutor. A paixão definida pelo filósofo como impudência é 
utilizada pela oradora. A impudência é contrária à vergonha 
porque o impudente se expõe e, na música, a oradora dança, 
rebola, afronta, chama a atenção para si e acaba por “perder a 
linha”. Chega até a usar metáforas de guerra: expulsar, ameaçar 
e até mesmo a palavra exército, na medida em que a oradora vê 
o ato de dançar como uma batalha a ser vencida e assim 
comprovar o seu poder.  

A oradora ressalta não ser submissa, ao contrário das 
mulheres de Atenas*. Seu ethos é de uma mulher independente, 
que faz as coisas porque quer e pode até chegar a incomodar as 
outras mulheres do baile por ser tão forte**. 

 
*Elas não têm gosto ou vontade, 
  Nem defeito, nem qualidade; 
  Têm medo apenas. 
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**Meu exército é pesado, a gente tem poder 
Ameaça coisas do tipo você 
Solta o som que é pra me ver 

Disponível em www.vagalume.com.br data de acesso 
16/4/15 

Faz uso da paixão aristotélica denominada confiança. A 
confiança é o contrário do temível. Segundo Aristóteles (2003), 
sentimos confiança quando não tememos nossos semelhantes. E 
a oradora não sente medo do outro e afirma: Meu exército é 
pesado, a gente tem o poder. 
 

Meiga e Abusada (Anitta, 2013) 
Eu posso conquistar tudo que eu quero 
Mas foi tão fácil pra te controlar 
Com jeito de menina brincalhona 
A fórmula perfeita pra poder te comandar 
Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo? 
O que tá solteiro e agora quer parar 
Eu finjo, vou fazendo meu teatro 
E te faço de palhaço, pra te dominar 
Tá fazendo tudo que eu mando 
Achando que logo vai me ter 
Mas no fundo eu só tô brincando com você 
Poderosa, eu sou quase um anjo 
Hipnose, já ganhei você 
Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer 
Toda produzida, ah 
Te deixo quente 
Meiga e abusada, faço você se perder 
E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você 
Eu só quero saber 
Linda e perfumada, ah 
Na tua mente 
Faz o que quiser comigo na imaginação 
Homem do teu tipo eu uso, mas se chega lá eu digo não 
Eu sempre digo não 

Disponível em www.vagalume.com.br data de 
acesso 16/4/15 

 
Uma vez mais, o poder feminino é reproduzido nessa 

canção. E uma vez mais, a mulher demonstra a não submissão. 
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A oradora afirma que pode conquistar tudo o que  quer. Mostra 
que, diferentemente das mulheres que viveram nos tempos de 
Eva e das atenienses apontadas na música de Chico Buarque, 
faz o que deseja e ainda quer dominar o homem e usá-lo para 
satisfazer sua vontade e sentir prazer. Tudo o que a figura 
masculina fazia nos primórdios com a mulher. Podemos 
observar essa mudança de posição por meio dos versos a seguir: 

 
Tá fazendo tudo que eu mando 
Achando que logo vai me ter 
Mas no fundo eu só tô brincando com você 
E quando eles voltam, sedentos 
Querem arrancar, violentos 
Carícias plenas, obscenas. 

Disponível em www.vagalume.com.br data de 
acesso 16/4/15 

 
Está presente também a metáfora de guerra, à medida 

que a oradora comanda o outro e o domina. Notório que nos 
tempos de guerra, quem comanda é o homem e que, muitas 
vezes, as mulheres são subjugadas e ultrajadas, levadas pelos 
vencedores como escravas e exibidas como troféus. No entanto, 
na música em questão, quem comanda é a mulher que já não é 
mais submissa. A paixão aristotélica presente é a confiança que 
a mulher sente nela mesma. 

Nas duas músicas de Anitta, percebemos que na 
inventio a oradora, na busca pelos argumentos e elementos 
persuasivos, logo de início afirma seu poder: “prepara que 
agora é hora do show das poderosas e eu posso conquistar tudo 
o que eu quero”.  

Está evidente aqui também a mudança de posição entre 
as mulheres de Atenas* e as mulheres do funk**, senão 
vejamos:  

 
*Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem imploram 
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**Afrontam as fogosas 
Só as que incomodam 
Expulsam as invejosas 
Eu posso conquistar tudo que eu quero 
[...] 
Poderosa, eu sou quase um anjo 

Disponível em www.vagalume.com.br data de acesso 
16/4/15. 

 
Ainda com o propósito de ressaltar a mudança de 

posicionamento da mulher por meio do logos, apresentaremos 
mais uma música do estilo funk. 

 
Eu Sou a Diva que Você Quer Copiar (Valesca 
Popozuda, 2014) 

 
O meu brilho você quer 
Meu perfume você quer 
Mas você não leva jeito 
Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito 
Eu já falei que eu sou top 
Que eu sou poderosa 
Veja o que eu vou te falar 
Eu sou a diva que você quer copiar 
Se der mole, te limpo todinho 
Tudo bem, demorô, não faz mal 
Passo o rodo e dou uma esfregada 
O meu brilho é natural 
Abre o olho senão eu te pego 
E te dou uma escovada 
Toma vergonha na cara 
Sai pra lá, falsificada 

Disponível em www.vagalume.com.br data de acesso 
16/4/15 

 
Valesca Popozuda é cantora, dançarina e empresária. 

Foi vocalista de um grupo feminino de funk Gaiola das 
Popozudas. É uma das precursoras na disseminação do funk 
carioca e ficou conhecida ao gravar a música Beijinho no 



As Mulheres que a Gente Canta 
 

 
75 

 

Ombro. É alvo de críticas por apresentar músicas ousadas e com 
tom feminista e, principalmente, com palavras de baixo calão. 

Em 2009, ganhou notoriedade ao posar nua para uma 
revista masculina em uma favela, segurando uma foto do ex-
presidente Lula. Em 2013, foi novamente criticada por se tornar 
objeto de estudo em uma tese de mestrado da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro de autoria da aluna de mestrado em 
Cultura e Territorialidade Mariana Gomes.  

Na música Eu sou a diva que você quer copiar o e ethos 
da oradora já está expresso no título da música. A oradora é 
“diva”, ou seja, é uma deusa, uma divindade. Deusa é a versão 
feminina de Deus e, como tal, pode tudo. Ela é onipotente e 
onipresente, marcando também a evidência da inveja 
aristotélica, uma vez que a outra quer tudo o que ela tem: 
perfume, brilho, sucesso etc. Na letra de Valesca está marcado 
também o poder feminino (Eu já falei que eu sou top. Que eu 
sou poderosa”). Para que todos acreditem nesse poder, usa da 
paixão confiança ao afirmar ser “top” e “poderosa” 

 
Beijinho No Ombro (Valesca Popozuda, 2103) 
 
Desejo a todas inimigas vida longa 
Pra que elas vejam a cada dia mais nossa vitória 
Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba 
Aqui, dois papos não se cria e nem faz história 
Acredito em Deus, faço Ele de escudo 
Late mais alto que daqui eu não te escuto 
Do camarote, quase não dá pra te ver 
Tá rachando a cara, tá querendo aparecer 
Não sou covarde, já tô pronta pro combate 
Keep calm e deixa de recalque 
O meu sensor de piriguete explodiu 
Pega a sua inveja e vai pra... 
Beijinho no ombro pro recalque passar longe 
Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão 
Beijinho no ombro só quem fecha com o bonde 
Beijinho no ombro só quem tem disposição 
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Disponível em www.vagalume.com.br data de acesso 
16/4/15 

 
Evidente é o ethos da oradora na música acima: poder. 

Entretanto, na letra da música, a oradora usa “Deus como 
escudo”, subverte a ordem e mostra que o poder é dela que 
chega até a usar Deus como escudo para lhe proteger da inveja 
que as outras mulheres. Também podemos notar, nesses versos, 
a ironia presente, pois ela acredita em Deus, mas ignora seus 
mandamentos, sua Palavra e convoca à guerra, pois tem 
inimigas. 

 
Desejo a todas inimigas vida longa 
Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba 

 
Também faz uso da palavra “recalque” que, segundo 

Freud, é um sentimento que o consciente não quer admitir e, 
como na inveja, o indivíduo recalcado quer ter e ser o que o 
outro é e tem, mas não admite. Há também as metáforas de 
guerra aqui representadas por vitória, bomba, escudo. Evidente 
a posição da mulher que necessita guerrear para conquistar seu 
espaço.  

Nessa letra, podemos ver que não há só guerra de sexo. 
A necessidade de poder é tanta, que a oradora precisa ser 
melhor que as próprias mulheres e que sua autoestima aumenta 
quando desperta nas outras a inveja, uma das paixões 
designadas por Aristóteles.  

 
Desejo a todas inimigas vida longa 
Pra que elas vejam a cada dia mais nossa vitória 

 
E para ratificar sua supremacia, ela lança mão de 

expressões idiomáticas, tais como: “tá rachando a cara”; “late 
mais alto”; “beijinho no ombro”, que apontam a inferioridades 
de suas adversárias. 
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Frente ao corpus utilizado, é visível que as oradoras 
apresentam em todas as músicas argumentos para persuadir o 
auditório e convencê-lo de que são mulheres poderosas. Diante 
disso apresentam um ethos confiante. 

Aristóteles define a confiança como uma paixão e aduz 
que são confiantes os que tiveram resultados felizes e que não 
temem seus semelhantes. É perceptível que as oradoras não 
temem suas rivais, pois são poderosas e conferem autoridade 
perante seu auditório ao afirmar que têm poder e não têm medo 
de enfrentar suas opositoras*. São poderosas para enfrentar os 
homens, o que não acontecia em tempos remotos. Comparando 
com as mulheres de Atenas** que eram submissas a esses 
mesmos homens, temos: 

 
*Tá rachando a cara, tá querendo aparecer 
Não sou covarde, já tô pronta pro combate 
 
**Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem imploram 
Mais duras penas; cadenas 

 
Por fim, as oradoras fazem uso do gênero epidictico, 

uma vez que aclamam o seu poder diferentemente das 
atenienses que são censuradas por seus maridos.  

A mulher, então, antes submissa, agora fala o que sente 
e o que deseja, enfim, pode se expressar. Nas mudanças 
ocorridas no universo feminino, coube à mulher se libertar das 
amarras a ela imposta. A sociedade ainda é patriarcal e, muitas 
vezes, não atua  com igualdade nessa guerra dos sexos, 
principalmente quando se trata de salários e atribuições 
domésticas. 

Dessa forma, acompanhamos o desenvolvimento do 
ethos da mulher e verificamos que, desde os primórdios, as 
mulheres foram marcadas, depois lutaram e ainda lutam para se 
desvencilhar da herança deixada por Eva: a submissão ao 
homem. 
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Toda mulher é meio Leila Diniz?  
 

Cláudia Abuchaim 
Sandra Maria Barbosa Farias 

 
Mas bastará mudar as leis, as instituições, os costumes, 
todo o contexto social para que mulheres e homens se 
tornem realmente semelhantes? ‘As mulheres serão 
sempre mulheres’, dizem os céticos; e outros videntes 
profetizam que, despojando-as de sua feminilidade, elas 
não conseguirão transformar-se em homens e se 
tornarão uns monstros. (...) parece mais ou menos certo 
que atingirão dentro de um tempo mais ou menos longo 
a perfeita igualdade econômica e social, o que 
acarretará uma metamorfose interior. 

Simone de Beauvoir 
 

Introdução 

 

A transformação da condição social feminina no Brasil 
permitiu que mulheres pudessem, além de interpretar, também 
compor músicas que desnudassem os anseios femininos. 
Propõe-se, no presente capítulo, a análise, por meio dos 
recursos permitidos pelos artifícios retóricos da música de Rita 
Lee “Todas as Mulheres do Mundo”, escrita na década de 90, 
tendo como modelo de inspiração a atriz Leila Diniz.  

 
No plano retórico, três questões importantes se impõem 
para o analista. A primeira liga-se à análise do ethos do 
orador (Quem fala?). A segunda estabelece relações 
com a temporalidade (Quando se fala?), e a última 
constitui o auditório (A quem se fala?).  

 
Como afirma Aristóteles (2012), o orador, simbolizado 

pelo ethos, tem credibilidade assentada no caráter que apresenta 
ao auditório. Para suscitar confiança, o orador deve revelar 
inteligência prática, caráter virtuoso e boa vontade. Para mover 
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o auditório, simbolizado pelo pathos, precisa comovê-lo e 
seduzi-lo por meio do discurso, simbolizado pelo logos (a 
palavra).  

A oradora é a cantora e compositora Rita Lee, que se 
dirige a um auditório particular: pessoas que apreciam rock 
n’roll. No âmbito musical, pode-se definir um auditório 
particular ao levar em conta que as pessoas, na maioria das 
vezes, escolhem o gênero musical de sua preferência para 
escutarem. Perelman e Olbrechts-Tyteca definem o auditório, 
em matéria retórica, como: 

 
[...] o conjunto daqueles sobre quem o orador quer 
influir através de sua argumentação. Cada orador pensa 
de uma maneira mais ou menos consciente nos que 
procura persuadir e que constituem o auditório a que se 
dirigem os seus discursos. [...] Uma imagem inadequada 
do auditório [...] pode ter as consequências mais 
deploráveis. (2000, p. 27-28). 
 

Portanto, o orador precisa se adaptar a seu auditório, 
conhecê-lo para construir uma imagem confiável de sua própria 
pessoa, em função das crenças e dos valores que ele atribui 
àqueles que o ouvem. 

Pode-se constatar, com certa facilidade, que a oradora 
em questão, Rita Lee, é uma representante legítima das questões 
femininas. Uma mulher que sobe aos palcos para poetizar a 
retratação de mulheres pode ser considerada uma oradora 
confiável ao auditório feminino. 

Os sentidos de um texto se modificam em função da 
época, dos acontecimentos que antecedem ou sucedem o evento 
analisado. Por isso, a análise de uma música escrita em 1993, 
que apresenta como ícone a atriz Leila Diniz, que despontou na 
sociedade brasileira como símbolo de rebeldia na década de 60, 
precisa levar em conta, a princípio, duas indagações: “quando 
se fala?” e “de quem se fala?”. Faz-se necessário perscrutar a 
sociedade da época em que viveu Leila Diniz e a época em que 
foi composta a música. Na letra da canção há uma lista variada 
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de personalidades femininas famosas, desde a década de 60 até 
a década de 90. Apresenta-se, portanto, uma reflexão sobre a 
inserção feminina na sociedade a partir dos anos de 1960. 

A mulher e a sociedade a partir dos anos de 1960 

Nos anos de 1960, época em que Leila Diniz atuou no 
filme “Todas as Mulheres do Mundo (1966) ” de Domingos de 
Oliveira, a família brasileira se estruturava no sistema patriarcal 
que, de acordo com Mary Del Priore, assim pode ser explicado:  

 
O sistema patriarcal instalado no Brasil colonial, 
sistema que encontrou grande reforço na Igreja Católica, 
que via as mulheres como indivíduos submissos e 
inferiores, acabou por deixar-lhes, aparentemente, 
pouco espaço de ação explícita. Mas insisto: isso era 
apenas mera aparência, pois, tanto na sua vida familiar, 
quanto no mundo do trabalho, as mulheres souberam 
estabelecer formas de sociabilidade e de solidariedade 
que funcionavam, em diversas situações, como uma 
rede de conexões capazes de reforçar seu poder 
individual ou de grupo, pessoal ou comunitário. (2000, 
p. 9) 
 

O caráter excludente e patriarcal permaneceu por anos 
na sociedade brasileira. A mulher era considerada como ser 
inferior quando comparada ao homem. De acordo com os 
relatos de Garcia (2011), o patriarcalismo gerou o machismo 
que consiste na superioridade dos homens sobre as mulheres.  

Segundo Del Priore (2004), a representação da mulher 
como sujeito inferior era ainda difundida no início dos anos 
1960. Nessa época, a “rainha do lar” era elogiada e admirada 
pelas habilidades domésticas. Na escola, as mulheres aprendiam 
corte e costura e, no âmbito profissional, poderiam, no máximo, 
ser professoras. Pinsky reforça essa ideia:  

 
Ao ser definido como ‘não produtivo’, o trabalho 
doméstico não tinha seu valor econômico reconhecido, 
embora socialmente as mulheres obtivessem respeito e 
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consideração se apresentadas como ‘boas donas de casa’ 
perante autoridades policiais e juízes, por exemplo. [...] 
Mesmo que para a maior parte da população as 
condições materiais não permitissem às mulheres 
abraçar a vida de ‘rainha do lar’, pois a distribuição de 
riquezas estava longe de ser equilibrada, muitas das 
moças [...] sonhavam com o dia em que trabalhariam 
‘apenas para o marido e os filhos’ ou empregariam 
outras mulheres para ajudá-las com o serviço. (2012, p. 
495). 
 

Diante desse quadro social, Leila Diniz declarou ao 
jornal Pasquim12: “Você pode amar uma pessoa e ir para a cama 
com outra. Isso já aconteceu comigo”. Scott afirma que: 

 
Como era de se esperar, essas afirmações provocaram a 
ira machista e foram usadas como bode expiatório para 
a instituição por parte do governo da lei da censura 
prévia à imprensa, apelidada de ‘Decreto Leila Diniz’. 
(2012, p. 24). 
 

A retrógrada sociedade brasileira ainda não estava 
preparada para tanta liberdade. Leila foi uma voz rebelde que 
desafiou os valores da família brasileira e a ditadura militar.  

Ecos feministas chegavam da Europa e a mulher 
brasileira clamava por mudanças sociais. O mercado de trabalho 
apresentava-se como um aliado no processo de emancipação. 
Conforme os estudos de Engels: 

A emancipação da mulher, sua igualdade de condição 
com o homem é e continuará impossível enquanto a mulher for 
excluída do trabalho social produtivo e tiver de limitar-se ao 
trabalho privado doméstico. Para que a emancipação se torne 
factível é preciso, antes de tudo, que a mulher possa participar 

                                                        
12 Periódico de oposição ao regime militar. Seus mais famosos 
jornalistas e colaboradores: Paulo Francis, Ziraldo, Millôr Fernandes, 
Henfil, entre outros. Fonte: http://ccmj.org.br – acesso em 15 de junho 
de 2015. 
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da produção em larga escala social e que o trabalho doméstico 
não a ocupe além de uma medida insignificante. (1980, p. 182). 

A mulher deixava seu lar para atuar em campos ainda 
desconhecidos, enfrentava os desafios do preconceito e do 
acúmulo de tarefas, uma vez que continuava na realização das 
atividades domésticas. 

A comercialização da pílula anticoncepcional no Brasil 
foi um marco para a emancipação da mulher. Souza Júnior 
relata que: 

 
A pílula anticoncepcional foi criada por Jonh Rock e 
Gregory Pincus, estudiosos americanos que vinham 
realizando testes em mulheres de Porto Rico e do Haiti 
desde 1956. Em maio de 1960, o ENOVID – pílula que 
combinava progesterona sintética com estrogênio – 
começou a ser vendida nos Estados Unidos, lançada 
pelo laboratório Searle. No ano de 1961 a pílula chegou 
a alguns países da Europa e na Austrália, fabricada pelo 
laboratório Schering AG. Em 1962 chegava ao Brasil. 
(2006, p. 20). 
 

O advento da pílula anticoncepcional causou impacto 
significativo, verdadeiramente revolucionário para a mulher. 
Além de proporcionar autonomia na condução do planejamento 
familiar, ampliou seu espaço no mercado de trabalho e na 
igualdade com os homens. 

A emancipação da mulher aconteceu paulatinamente. 
Em 1981, no casamento da década, Lady Diana Spencer 
prometeu amar e honrar – mas não obedecer – ao príncipe 
Charles, herdeiro do trono inglês. O Banco Lar Brasileiro abriu 
uma agência no Leblon, Rio de Janeiro, onde só trabalhavam 
mulheres. A escritora Dinah Silveira de Queiroz foi a segunda 
mulher a ser aceita pela Academia Brasileira de Letras. A 
professora Esther de Figueiredo Ferraz assumiu o Ministério da 
Educação. (Encarte da Revista Claudia, outubro de 1991). 

Em 1985, a revista Isto É anunciava: 
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O sexo já não é pecado. A perda da virgindade agora é 
uma opção. Os adolescentes estão mais livres para 
escolher sua iniciação sexual. [...] As hierarquias entre 
masculino e feminino não desapareceram, contudo. No 
tempo em que chamar uma moça de ‘gata’ (bonita) 
virou elogio, chamá-la de ‘galinha’ continuava a ser 
insulto. (Isto É, 1985, p. 21). 
 

A “amizade colorida” ou apenas “ficar” dava aos 
relacionamentos um ar de novidade. Os pares não eram mais os 
mesmos todos os dias, podia-se apenas “ficar” por uma noite. 
As escolas ofereciam aulas de educação sexual, enquanto Chico 
Buarque cantava “O meu amor” e “Mar e lua”, e a cultura 
erótica ganhava espaço na mídia. (PINSKY, 2012). 

Em 1989, Xuxa criou a Fundação Xuxa Meneghel de 
amparo aos direitos da criança e do adolescente e, 
posteriormente, destacou-se como a primeira brasileira na lista 
dos quarenta artistas mais ricos do mundo. Em 1997, a princesa 
Diana morreu em um acidente de carro ao fugir de um 
paparazzo. A repercussão dada a sua morte foi algo nunca antes 
visto no meio televisivo. A condenação ao assédio da mídia 
marcou a vida das mulheres públicas que também sofriam com 
o desrespeito à privacidade. Madre Teresa de Calcutá, 
reconhecida no mundo inteiro pelo trabalho social de amparo às 
crianças, mulheres e doentes das classes sociais desprestigiadas, 
faleceu de ataque cardíaco. A modelo Gisele Bündchen chegava 
ao topo do mundo da moda. (VEJA, Edição Especial 40 Anos, 
2008). 

Apresenta-se abaixo a letra da música “Todas as 
Mulheres do Mundo” de autoria de Rita Lee, objeto da análise 
proposta.  

 
Todas As Mulheres do Mundo (Rita Lee) 
Elas querem é poder! 
Mães assassinas, filhas de Maria 
Polícias femininas, nazijudias 
Gatas gatunas, kengas no cio 
Esposas drogadas, tadinhas, mal pagas 
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Toda mulher quer ser amada 
Toda mulher quer ser feliz 
Toda mulher se faz de coitada 
Toda mulher é meio Leila Diniz 
 
Garotas de Ipanema, minas de Minas 
Loiras, morenas, messalinas 
Santas sinistras, ministras malvadas 
Imeldas, Evitas, Beneditas estupradas 
Toda mulher quer ser amada 
Toda mulher quer ser feliz 
Toda mulher se faz de coitada 
Toda mulher é meio Leila Diniz 
 
Paquitas de paquete, Xuxas em crise 
Macacas de auditório, velhas atrizes 
Patroas babacas, empregadas mandonas 
Madonnas na cama, Dianas corneadas 
 
Toda mulher quer ser amada 
Toda mulher quer ser feliz 
Toda mulher se faz de coitada 
Toda mulher é meio Leila Diniz 
Socialites plebeias, rainhas decadentes 
Manecas alceias, enfermeiras doentes 
Madrastas malditas, super-homem sapatas 
Irmãs La Dulce beaidetificadas 
 
Toda mulher quer ser amada 
Toda mulher quer ser feliz 
Toda mulher se faz de coitada 
Toda mulher é meio Leila Diniz13 
 

O título da música “Todas as mulheres do mundo” 
sugere que as inquietações e os desejos das mulheres são 
compartilhados por “todas”.  Rita Lee consagra o universo 

                                                        
13 Fonte: htpp://www.vagalume.com.br/ritalee/todas-as-mulheres-do-
mundo.html	  –	  acesso em 5 de junho de 2015.	  
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feminino e caracteriza as mulheres com adjetivos irônicos e 
sagazes, ao revelar, por meio do léxico, a importância e 
influência de mulheres que se consagraram na história.  

A música inicia-se com uma chamada – “elas querem é 
poder” – a vontade feminina em querer o poder, retrata um 
universo masculino, portanto, não destinado às mulheres. Mas, 
quem são as mulheres que reivindicam lugar no espaço 
masculino? As mulheres que querem o poder são todas as 
mulheres do mundo? 

Há uma caracterização específica das mulheres que 
querem esse poder. A irreverência da letra surpreende ao 
apresentar combinações e neologismos inaceitáveis para a 
sociedade da época. As mulheres que querem o poder são: 
“Mães assassinas, filhas de Maria/ Polícias femininas, 
nazijudias/ Gatas gatunas, quengas no cio/ Esposas drogadas, 
tadinhas, mal pagas”.  

Um breve olhar sobre a irreverência do texto: 
− “Mães assassinas, filhas de Maria” – a maternidade 

apresenta a mulher como símbolo de ternura. O oximoro se 
instaura ao nomeá-la “assassina” em contraponto às filhas 
de Maria, referência à Virgem Maria, que não é assassina. 

− “Polícias femininas, nazijudias” – a polícia representa a 
força masculina e não feminina, assim como os nazistas 
eram frontalmente contra os judeus.  

− “Gatas gatunas, quengas no cio” – “gatas”, gíria utilizada 
para mulheres bonitas, charmosas, que não são gatunas 
(malandras) e nem quengas (prostitutas) no cio 
(animalização).  

− “Esposas drogadas, tadinhas, mal pagas” – “esposas”, a 
expressão refere-se ao casamento, instituição respeitada que 
não se associa às drogas nem a uma suposta recompensa 
pelas atividades domésticas realizadas na expressão irônica 
– “tadinhas” – coitadinhas mal pagas. 
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As associações inusitadas enquadram perfis femininos 
distintos e paradoxais que, de alguma maneira, almejam o 
poder.  

O refrão que apresenta o pronome “toda”, na expressão 
“toda mulher”, generaliza as mulheres com a intenção de 
mostrar que mudaram e buscam direitos e poderes igualitários 
na sociedade. O que quer toda mulher? O refrão afirma que: 
“toda mulher quer ser amada/ toda mulher quer ser feliz/ toda 
mulher se faz de coitada/ toda mulher é meio Leila Diniz”. O 
texto sugere que toda mulher busca a independência e o prazer 
de ser mulher, e quantifica os componentes que tornam as 
mulheres plenas em sua feminilidade: 1) o amor, 2) a felicidade, 
3) o fazer-se de coitada e 4) ser “meio” Leila Diniz.  

Há uma apresentação do ethos feminino. 1) ser amada 
depende do outro, a mulher precisa que alguém a ame e proteja, 
revela um ethos dependente e frágil. 2) ser feliz e conduzir a 
própria vida configuram um ethos independente. 3) fazer-se de 
coitada remete a uma mulher dissimulada, sugere um ethos que 
sabe o quer, simula inferioridade para conseguir o que deseja. 4) 
ser “meio Leila Diniz”, tanto na década de 60 - época em que o 
discurso masculino era dominante, quanto na década de 90 - 
momento em que a música aparece como uma das mais 
ouvidas, configura como um grito de guerra entre mulheres que 
admiravam a independência de Leila Diniz. Temos aqui o ethos 
da irreverência. O discurso instituído na música apresenta uma 
mulher sem preconceitos e realizada, que se insere em uma 
sociedade que aceita a igualdade de gênero. Diferente do 
discurso dominante da década de 90 que ainda não aceitava a 
mulher em plena igualdade com o homem. 

Para melhor compreensão do refrão, faz-se necessário 
apresentar um breve perfil de Leila Diniz.  

Leila despontou no cinema nacional como ícone da 
irreverência em plena repressão militar. Escandalizou a 
sociedade da época ao exibir sua gravidez de biquíni na praia e 
proferir a frase: Transo de manhã, de tarde e de noite. 
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Considerada uma mulher à frente de seu tempo, ousada e que 
detestava convenções, foi invejada e criticada pela sociedade 
conservadora das décadas de 1960 e 1970 e pelas feministas, 
pois consideravam que a atriz estava a serviço dos homens. 
Falava de sua vida pessoal sem nenhum tipo de vergonha ou 
constrangimento. Concedeu diversas entrevistas marcantes à 
imprensa, mas a que causou um grande furor no país foi a 
entrevista que deu ao jornal O Pasquim em 1969. Nessa 
entrevista, a cada trecho, falava palavrões que eram substituídos 
por asteriscos (GOLDENBERG, 1995). 

O refrão é elemento estruturante da música, é a alma da 
cantiga, visto que encerra toda a sua ideia central. Uma das 
artimanhas retóricas é a utilização da repetição, um dos 
principais recursos retóricos da figura de presença.  

De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca, “as 
figuras de presença têm por efeito tornar presente à consciência 
o objeto do discurso” (2000, p. 194). Como afirma Ferreira 
(2010), a mais comum das figuras de presença é a repetição. 
Esse recurso desperta o sentimento da presença do objeto do 
discurso tanto na mente de quem o profere, quanto daquele que 
o lê ou ouve. 

No discurso retórico, a construção do pathos se faz com 
a aprovação do auditório. Nesse caso, a construção da mulher 
amada, feliz e aparentemente coitada, associada à Leila Diniz é 
a representação do poder e da independência retratada por meio 
do comportamento inadequado de Leila, e desejado pelas 
mulheres das décadas de 60/70, e que ainda se manifestou na 
década de 90, época em que foi composta a música. A 
emancipação feminina abriu caminhos para a mulher falar o que 
pensa, exibir o corpo na proporção em que achasse conveniente. 
Ela usa e abusa do vocabulário supostamente masculino, ao usar 
palavrões em seus discursos, expor seus sentimentos e vontades, 
sem o medo da repressão moral. O orador que se propõe a 
agradar seu auditório precisa conhecê-lo, Rita Lee conhece o 
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perfil de suas ouvintes e ela mesma é uma mulher que quer o 
poder, portanto também ser “meio Leila Diniz”. 

A letra prossegue e apresenta paronomásias irônicas e 
oximoros bem ritmados: “Garotas de Ipanema, minas de Minas/ 
Loiras, morenas, messalinas/ Santas sinistras, ministras 
malvadas/ Imeldas, Evitas, Beneditas estupradas”. 
− “Garotas de Ipanema” e “minas de Minas” – Helô Pinheiro, 

a famosa garota cantada por Vinícius de Moraes é celebrada 
na mesma proporção que todas as “minas”, gíria para 
meninas, que moram em Minas Gerais. 

− “Loiras, morenas, messalinas” – referência aos tipos de 
mulheres, todas podem ser “messalinas”: adúlteras, 
inescrupulosas. 

− “Santas sinistras, ministras malvadas” – o oxímoro entre 
santa x sinistra e a referência à ministra malvada alude à 
Zélia Cardoso de Mello, ministra da Fazenda que se tornou 
célebre por confiscar as contas poupanças do brasileiro. A 
intensão era “santa”: salvar a política monetária, mas a ação 
foi “sinistra”. 

− “Imeldas, Evitas, Beneditas estupradas” – referência a 
mulheres distintas: Imelda Marcos – ex-primeira dama das 
Filipinas, famosa por colecionar sapatos, ostentava fama e 
riqueza; Evita Peron – ex-primeira dama da Argentina, 
conhecida como “a mãe dos pobres”, foi atriz e líder 
política; Benedita da Silva, ex-empregada doméstica, se 
tornou uma política influente no Brasil. O adjetivo 
“estupradas” sugere que as mulheres, até as mais poderosas, 
em uma sociedade machista, estão à mercê da própria sorte 
e podem sofrer violência pela condição de gênero. 

O refrão provocante reforça a ideia de que ainda assim a 
mulher quer o poder, e a liberdade. 

Paronomásias e ironia são apresentadas na sequência: 
“Paquitas de paquete, Xuxas em crise/ Macacas de auditório, 
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velhas atrizes Patroas babacas/ empregadas mandonas/ 
Madonnas na cama, Dianas corneadas”. 
− “Paquitas de paquete, Xuxas em crise” – as paquitas eram 

as dançarinas do programa infantil da apresentadora Xuxa 
Meneghel, cujo epíteto era “a rainha dos baixinhos” que 
não deveria estar em crise. Afinal, mulheres loiras, bonitas 
e ricas não apresentam motivação para estarem em crise, 
têm todos os motivos plausíveis para serem amadas e 
felizes, segundo estereótipos da sociedade capitalista. 

− “Macacas de auditório, velhas atrizes” – a expressão refere-
se às mulheres que até hoje compõem os auditórios de 
programas de televisão que apresentam, como 
“celebridades”, atrizes com vasta experiência profissional. 

− “Patroas babacas, empregadas mandonas” – inverte-se a 
ordem natural da hierarquia social: a patroa é idiota, não 
detém mais o poder de comando, sugere que a arrumação 
do lar não é mais a preocupação principal da patroa, a 
empregada manda e estrutura a estabilidade do lar, organiza 
a rotina da família e os afazeres domésticos. 

− “Madonnas na cama, Dianas corneadas” – referência ao 
documentário americano “Na cama com Madonna” que 
mostra a vida da cantora Madonna, polêmica e rebelde; ou 
também às mandonas na cama: mulheres que, na descoberta 
do prazer, não permitem mais ao homem delimitar ou 
determinar sua prática sexual. Diana, a princesa da 
Inglaterra, humilhada com o adultério do marido, o príncipe 
Charles, que manteve um caso público com Camilla Parker 
Bowles. A intimidade de Madonna, ou seja, apresentar 
comportamento libidinoso a celebrizou, enquanto que a 
intimidade exposta da princesa Di, o adultério do marido, a 
princípio a humilhou, mas posteriormente, a mídia a 
consagrou.  

O refrão se apresenta para lembrar que todas as 
mulheres: famosas, anônimas, santas e pecadoras querem o 
poder e a felicidade. 
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E assim se encerra a variação de estrofes: “Socialites 
plebeias, rainhas decadentes/ Manecas alceias, enfermeiras 
doentes/ Madrastas malditas, super-homem sapatas/ Irmãs La 
Dulce beaidetificadas”.  
−  “Socialites plebeias, rainhas decadentes” – as classes 

emergentes que possuem o dinheiro não têm o título social, 
e a nobreza não possui o dinheiro: plebeias que têm mais 
poder que a rainha. 

− “Manecas alceias, enfermeiras doentes” – modelos que 
parecem com a bruxa criada no gibi da personagem 
Luluzinha: Alceia era uma bruxa comum, alta e magra, com 
nariz adunco, estereótipo das modelos famosas; enfermeiras 
“doentes”, ou seja, incapacitadas para o trabalho. 

−  “Madrastas malditas, super-homem sapatas” – estereótipos 
da madrasta má e das mulheres masculinizadas, que 
inegavelmente pertencem ao gênero feminino. 

− “Irmãs La Dulce beaidetificadas” – referência à irmã Dulce, 
conhecida como “Beata Dulce dos Pobres” – o neologismo 
“beaidetificada” expõe a irreverência ao sugerir que beatas 
podem ser infectadas com o vírus da AIDS. 

Santos (2013) apresenta um estudo apurado dos temas 
destinados às mulheres nas músicas de Rita Lee: 
✓ aproximação afetiva e sexual; 
✓ comportamento na relação afetiva e sexual; 
✓ solidão feminina; 
✓ caracterização do parceiro; 
✓ visão masculina da mulher; 
✓ desqualificação da mulher vulgar; 
✓ compreensão do corpo feminino; 
✓ transgressão comportamental; 
✓ afirmação do poder feminino. 

A “afirmação do poder feminino” é notória em “Todas 
as Mulheres do Mundo”. De acordo com Santos (2013), há uma 
associação positiva da mulher quando comparada ao animal 
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selvagem que apresenta traços de poder e força. A mulher tanto 
pode ser a fera no poder e na independência, quanto a bela na 
fragilidade e submissão.  

A canção analisada apresenta os vários ethos da mulher 
no poder: 
− Mulheres do bem e do mal: o poder sobre a vida e a morte 

em “mães assassinas”, “polícias femininas”, “nazijudias”; o 
poder de entrar no céu em “Filhas de Maria”; o poder em 
prejudicar o outro em “santas sinistras”, “ministras 
malvadas” e “madrastas malditas”; 

− Mulheres belas e desprovidas de beleza física: o poder em 
ser cantada pela alta sociedade brasileira em “garotas de 
Ipanema” ou pelas classes sociais com menor poder 
aquisitivo em “minas de Minas”; o poder da beleza em 
“manecas alceias”, “loiras” e “morenas”; 

− Mulheres ricas e pobres: o poder do dinheiro e do título 
social se confundem em  “socialites plebeias” e “rainhas 
decadentes”; 

− Mulheres sexuadas e assexuadas: o poder de se reconhecer 
diferente em “super-homem sapatas” e o de aparentar 
castidade em “Irmãs La Dulce beaidetificadas”. 
 

Em retórica não importa, exatamente, o comportamento 
real do orador, mas a imagem que o mesmo produz para fazer 
de seu discurso algo aceitável ao auditório. Assim, não há de ser 
a característica julgada como boa ou má que determina quem 
quer mais poder ou ser mais amada, mais feliz.  

Rita Lee declama numa longa estrofe, não encontrada 
na versão escrita da música, vários nomes femininos; mulheres 
que representam várias épocas e que são importantes, ainda que 
apenas na história de vida da própria Rita Lee, que insere no 
elenco os nomes de suas irmãs (Virginia Lee, Mary Lee) e sua 
mãe (na expressão “minha mãe”). 

A inserção dos nomes citados por Lee é relevante para o 
artigo. O estudo poderia se estender para a importância 
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individual de cada mulher citada, porém acredita-se que esse 
seria um objeto de estudo que vai além do espaço destinado ao 
texto exposto.  

A música se encerra com uma sequência de nomes: 
Nossa Senhora Aparecida, Dercy Gonçalves, Clarice Lispector, 
Carmen Miranda, Marília Gabriela, Hebe Camargo, Regina 
Casé, Elis Regina, Lílian Witte Fibe, Norma Bengell, Bibi 
Ferreira, Maria Bonita, Anita Malfatti, Magdalena Tagliaferro, 
Danuza Leão, Nara Leão, Fernanda Montenegro, Wanderléa, 
Sônia Braga, Luiza Erundina, Dona Canô, Princesa Isabel, 
Joyce Pascowitch, Henriette Morineau, Virginia Lane, Virginia 
Lee, Mary Lee, Liege Monteiro, Lucinha Araújo, Pagu, Zelia 
Gattai, Angela Diniz, Daniela Perez, Claudia Lessin Rodrigues, 
Aída Curi, Elvira Pagã, Luz Del Fuego, Bruna Lombardi, 
Hortência, Claudete Troiano, Ione Borges, Silvia Poppovic, 
Vania Toledo, Minha mãe, Roberta Close, Monica Figueiredo, 
Ruth Escobar, Dolores Duran, Rê Bordosa, Dora Bria, Tizuka 
Yamasaki, Tomie Ohtake, Rita Camata, Rita Cadillac14. 

Todas as mulheres citadas trazem em seus nomes 
histórias de lutas e superações, sucessos e decepções, alegrias e 
tristezas, reconhecimento e anonimato. Todas são ícones de sua 
época. Todas estiveram, de alguma forma, no poder, cumpriram 
uma função importante de acordo com o papel que 
desempenharam.  A história de cada uma desenrola-se em muita 
revolta e satisfação, calúnias e irreverências, flagelo do corpo e 
da alma, pódios e títulos. São atrizes famosas, escritoras 
reconhecidas, revolucionárias das artes, jornalistas e 
apresentadoras de programas com voz, representantes políticas 
respeitadas, heroínas desportivas, empresárias bem-sucedidas, 
mulheres violentamente mortas, mulheres cativas que roubaram 

                                                        
14 Fonte: htpp://www.vagalume.com.br/ritalee/todas-as-mulheres-do-
mundo.html	  –	  acesso em 5 de junho de 2015. Os nomes são citados no 
clipe do site.	  
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a cena quando produziam suas histórias. Todas desejaram o 
amor e a felicidade. Todas foram ou são “meio Leila Diniz”.  

Rita Lee encerra as citações com a repetição “e eu, eu, 
eu, eu...” como um reverenciar a si mesma, colocar-se junto às 
demais mulheres consideradas marco na história da evolução 
feminina: Rita Lee Jones, agora Rita Lee Jones Carvalho, mais 
conhecida como Rita Lee (São Paulo, 31 de dezembro de 1947). 
Cantora, compositora, instrumentista, atriz, escritora e ativista 
brasileira, conhecida como a "Rainha do Rock Brasileiro”. 
Construiu uma carreira que começou com o Rock, mas que, ao 
longo dos anos, aproximou-se de diversos gêneros, como a 
psicodelia durante a era do tropicalismo, o pop rock, disco, new 
age, a MPB (música popular brasileira) e eletrônica. Lee 
vendeu mais de 55 milhões de discos ao longo de sua carreira e 
já foi premiada com mais de 30 discos de platina, 10 discos de 
ouro e 5 de diamante. Ex-integrante do grupo Os Mutantes 
(1968-1972) e do Tutti Frutti (1973-1978), participou de 
importantes revoluções no mundo da música e da sociedade. Suas 
canções, em geral regadas com uma ironia sarcástica ou com uma 
reivindicação da independência feminina, tornaram-se frequentes 
nas paradas de sucesso15.  

 
Considerações finais 
 

O discurso retórico é constituído: pelo ethos, que se 
apresenta ao auditório com a intenção de persuadi-lo, expõe o 
logos conveniente para o momento de convencimento e 
movimenta paixões com a intenção de atingir o pathos. 
(MEYER, 2007).  
                                                        
15Fonte: http://www.museuoscarniemeyer.org.br–	   acesso em 25 de 
junho de 2015. 
5Não raro, por meio do raciocínio apodíctico (autoritário, imperativo), 
os publicitários criam princípios e os divulgam com o peso de uma 
verdade inquestionável que, por parecer superior, não pode ser 
contestado. (FERREIRA, 2010, p.73)  	  
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Na letra da música “Todas as Mulheres do Mundo”, 
Rita Lee é a oradora (ethos) que apresentou ao auditório um 
discurso (logos) de convencimento que movimentou paixões e 
atingiu as mulheres (pathos). Portanto, cumpriu a trajetória de 
um discurso retórico ao se utilizar da “figura de escolha”, 
sobretudo nos epítetos explícitos ou implícitos, e da “figura de 
comunhão”, ao buscar a anuência do auditório, ao compartilhar 
valores que pertencem ao universo feminino. Por meio do 
raciocínio apodíctico5 (imperativo), divulgou uma verdade 
inquestionável a seu auditório: as mulheres podem querer o 
poder, o amor, a felicidade, a dissimulação e até ser “meio Leila 
Diniz”. 

A canção traz um grito de guerra que explode na 
garganta de todas as mulheres do mundo: “elas querem é 
poder”. Todos os dias, os noticiários apresentam as cruéis 
guerras travadas por mulheres, seja na África, na Índia ou no 
Japão; no Rio, em São Paulo ou no sertão, os gritos se 
espalham, comovem, conseguem adeptos e, um dia, hão de ser 
meras lembranças de uma época em que a mulher era vista 
como inferior por seres humanos incapazes de imaginar que 
época fora esta, num momento da história em que a mulher será 
vista, com muita naturalidade, como força transformadora que 
acompanha e estará, sempre, ao lado do masculino; nunca 
abaixo ou acima, sempre ao lado.  

Simone de Beauvoir (1980), afirmava que o “ser 
mulher” era algo construído histórica e socialmente, assim 
como a submissão feminina perante o outro sexo. Por mais que 
a sociedade tenha evoluído, na contemporaneidade, o 
androcentrismo ainda se manifesta. Talvez, a maioria das 
mulheres ainda tenha que lutar muito para conseguir a liberdade 
e a igualdade social. Mas, ao lançar um olhar sobre as 
conquistas das mulheres, pode-se afirmar que muitas se 
consideram “meio Leila Diniz”.  
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Geni e suas pedras: um ethos denunciador 

 
Inês Teixeira 

 
Por que Geni? Por que Retórica? 

 
A canção Geni e o Zepelim, de Chico Buarque, lançada 

no final da década de 70, é o objeto de análise deste artigo. 
Apesar de já muito comentada por sua intertextualidade e por 
sua crítica social, propomos fazer a leitura pela ótica da retórica, 
a fim de abrir outras possibilidades de compreensão.  

A retórica, nascida na antiguidade como a arte de 
produzir discurso, agora, como nova retórica, é a arte de 
interpretá-los. Desde então, a retórica tem sido instrumento 
hermenêutico – de leitura – e recursos para compreensão de 
textos políticos, publicitários etc. É valendo-se disso que vemos 
na letra da canção Geni e o Zepelim possibilidades de leitura e 
de compreensão de mundo, por meio do ethos do discurso que 
será analisado. 

A canção e sua expressão de artística de linguagem se 
propõem a um exercício social. Fundamenta uma identidade 
cidadã e coloca o indivíduo, dentro do seu nicho social, a favor 
ou contra ao que ela prega, incitando a construção de um ser 
social. Assim, cantar o mal da civilização, constitui-se num 
modo de clamar por justiça, numa tentativa de não fazer morrer 
a esperança. Para isso, usa-se a linguagem e seus recursos de 
persuasão – no caso, vistos pela estrutura da retórica - para 
efetivar no mundo pessoas que se coloquem em lugar relevante 
em seu contexto social. A discussão aberta em torno da Geni 
denuncia e provoca outros a manifestarem valores que denigrem 
o ser humano. O ser retórico é um sujeito ativo, um construtor 
social a ser revelado pelo convívio, que busca a verdade 
apontando-a sob certos ângulos, a fim de encontrar a adesão do 
seu auditório. E como “seres retóricos...tudo pode ser 
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representado pela linguagem. [...] A língua é o lugar de 
confronto das subjetividades." (FERREIRA, 2010).  

A objetivo deste artigo é apresentar, por meio de 
valores expressos retoricamente, duas visões da realidade 
conflitantes na sociedade, e compreender a história da Geni 
dentro desta doxa, deste universo onde se digladiam as 
paixões/opiniões, por meio de uma articulação discursiva de 
antagonismos não declarados, além de constatar como “um 
alguém” trabalha com a linguagem para assumir seu lugar 
retórico no mundo. 

 
1. A composição  

 
Chico Buarque compôs Geni e o Zepelim inspirado no 

conto Bola de Sebo, do escritor francês Guy de Maupassant, do 
realismo Francês. O conto fala da alta sociedade francesa, de 
gente inumana e estúpida. Em uma viagem de trem, em fuga do 
exército alemão, os passageiros, resumo de classes sociais ou 
grupos sociais, são impedidos de desembarcar na estação, a 
menos que Bola de Sebo, apelido da prostituta que estava entre 
os passageiros, se entregue ao comandante.  

Tanto a música, quanto o conto, desmascaram a 
hipocrisia e o poder de manipulação das classes dominantes. A 
canção também foi parte da peça Ópera do Malandro (1977-78). 
Geni, na peça, é um travesti. Em todas as obras, Geni é, 
paradoxalmente, heroína social e excluída social. 
 

De tudo que é nego torto 
Do mangue e do cais do porto 
Ela já foi namorada 
O seu corpo é dos errantes 
Dos cegos, dos retirantes 
É de quem não tem mais nada 
 
Dá-se assim desde menina 
Na garagem, na cantina 
Atrás do tanque, no mato 
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É a rainha dos detentos 
Das loucas, dos lazarentos 
Dos moleques do internato 
 
E também vai amiúde 
Com os velhinhos sem saúde 
E as viúvas sem porvir 
Ela é um poço de bondade 
E é por isso que a cidade 
Vive sempre a repetir 
 
Joga pedra na Geni!  
Joga pedra na Geni! 
Ela é feita pra apanhar! 
Ela é boa de cuspir! 
Ela dá pra qualquer um! 
Maldita Geni! 
 
Um dia surgiu, brilhante 
Entre as nuvens, flutuante 
Um enorme zepelim 
Pairou sobre os edifícios 
Abriu dois mil orifícios 
Com dois mil canhões assim 
 
A cidade apavorada 
Se quedou paralisada 
Pronta pra virar geleia 
Mas do zepelim gigante 
Desceu o seu comandante 
Dizendo: "Mudei de ideia!" 
 
Quando vi nesta cidade 
Tanto horror e iniquidade 
Resolvi tudo explodir 
Mas posso evitar o drama 
Se aquela formosa dama 
Esta noite me servir 
 
Essa dama era Geni! 
Mas não pode ser Geni! 
Ela é feita pra apanhar 
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Ela é boa de cuspir 
Ela dá pra qualquer um 
Maldita Geni! 
 
Mas de fato, logo ela 
Tão coitada e tão singela 
Cativara o forasteiro 
O guerreiro tão vistoso 
Tão temido e poderoso 
Era dela, prisioneiro 
 
Acontece que a donzela 
(E isso era segredo dela) 
Também tinha seus caprichos 
E ao deitar com homem tão nobre 
Tão cheirando a brilho e a cobre 
Preferia amar com os bichos 
 
Ao ouvir tal heresia  
A cidade em romaria 
Foi beijar a sua mão 
O prefeito de joelhos 
O bispo de olhos vermelhos 
E o banqueiro com um milhão 
 
Vai com ele, vai, Geni! 
Vai com ele, vai, Geni! 
Você pode nos salvar 
Você vai nos redimir 
Você dá pra qualquer um 
Bendita Geni! 
 
Foram tantos os pedidos 
Tão sinceros, tão sentidos 
Que ela dominou seu asco 
Nessa noite lancinante 
Entregou-se a tal amante 
Como quem dá-se ao carrasco 
 
Ele fez tanta sujeira 
Lambuzou-se a noite inteira 
Até ficar saciado 
E nem bem amanhecia 
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Partiu numa nuvem fria 
Com seu zepelim prateado 
 
Num suspiro aliviado 
Ela se virou de lado 
E tentou até sorrir 
Mas logo raiou o dia 
E a cidade em cantoria 
Não deixou ela dormir 
 
Joga pedra na Geni! 
Joga bosta na Geni! 
Ela é feita pra apanhar! 
Ela é boa de cuspir! 
Ela dá pra qualquer um! 
Maldita Geni! 
 
Joga pedra na Geni! 
Joga bosta na Geni! 
Ela é feita pra apanhar! 
Ela é boa de cuspir! 
Ela dá pra qualquer um! 
Maldita Geni 

Disponível em http://letras.mus.br/chico-
buarque/77259/ acesso em 29 de junho de 2015. 

 
a. A história de Geni 

 
Geni é descrita como um alguém que se dá a quem nada 

tem. Ela não se dá por safadeza nem por sobrevivência. Ela se 
dá a quem nada tem a lhe oferecer, mais que isso, ao excluídos 
e desprezados pela sociedade. E, nessa doação, recebe o 
reconhecimento de ser rainha dos “zés-ninguém”. 

Sua vida é antitética. É amada e odiada por se prostituir. 
No ponto de vista do senso comum, o poeta a descreve como 
prostituta cheia de bondade. E é justamente por causa da sua 
bondade que a cidade, em coro, canta “joga pedra na maldita 
Geni” 
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Até que um dia, um comandante de um enorme 
Zepelim, com muitos canhões, desce na cidade e resolve 
destruí-la por causa de tanta iniquidade vista lá do alto, mas 
muda de ideia quando vê Geni como formosa dama. Pede uma 
noite com ela para salvar a cidade. O povo inconformado, pois 
pensam como uma mulher tão desprezível, que só serve a tudo 
que não-é, pode ser desejada por um guerreiro tão poderoso. 

Espantosamente, Geni prefere bichos a se deitar com o 
comandante. Ela tinha sua ética. Diante disso, a cidade se rende 
a ela e imploram por sua intervenção. Geni agora é bendita. E, 
sendo Geni um poço de bondade, rendeu-se aos pedidos e se 
deitou com o comandante que, após usá-la como quis, partiu. 
Tão logo amanheceu, a cidade voltou a execrá-la mais ainda. 
Antes pedra, agora “bosta”, e nenhum agradecimento. 

 
2.   Geni e a interlocução  

 
A história é narrada em 3a. Pessoa, por um narrador 

onisciente, um deus que pode ver profundamente o que 
acontece dentro de todos os personagens. No texto, a Geni doa 
prazer sexual a quem nenhum outro prazer pode esperar. A 
cidade, personificada como sociedade, tem sua parte mais nobre 
incapaz de enxergar quem está à margem, sem que exerça 
julgamentos definitivos e condenações perpétuas. O ethos do 
comandante do Zepelim entra na história como provocador 
desta sociedade.  

Ethos é tudo que constrói a persona que produz o 
discurso (FERREIRA 2010). Revela os valores, costumes, 
formando o caráter – De Aristóteles “imagem que o orador 
constrói de si no discurso, corresponde a uma instância 
subjetiva do próprio enunciador. ”  E por isso, o ethos sempre 
desempenha uma posição sociológica, dentro do mundo do 
discurso. Todavia, não é uma imagem construída sozinha, é 
feita espelhando-se em uma interlocução, ou seja, quem fala 
com quem e a que se propõe. 
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Na enunciação da canção, temos o ethos que canta a 
história de Geni. Ele se mostra por meio do que fala, pelos 
recursos que usa para nos convencer e nos revelar o mundo 
socializado onde ele também está, embora a narrativa seja em 
3a. pessoa. É ele o portador da denúncia embutida na narrativa. 
A interlocução se estabelece entre ele e nós, seu auditório a 
quem ele faz a denúncia.  

Esse ethos narrativo funciona como o orador que fala a 
seu auditório, a seus leitores. Na relação do orador com o seu 
auditório há interlocução, pois não há um que fala isolado e, por 
isso, nem outro que recebe o discurso sem se envolver com ele. 
O orador, o produtor do discurso o faz por conhecer seu 
auditório e por criar estratégias razoáveis e plausíveis que o 
alcance a fim de convencê-lo. Todo discurso é político, não há 
discurso puro, uma vez que é o estabelecimento do cidadão no 
mundo.  

 
O orador nunca está sozinho. Ao falar leva em conta a 
posição do auditório, busca as reações possíveis, 
manifestar o latente, para, sobretudo, captar o não dito, 
que, no entanto, é fundamental para determinar a 
adesão, a negociação da distância, para tentar só ver o 
problema que se impõe e precisa ser resolvido. 
(FERREIRA, 2010) 

 

É, portanto, uma questão de sociointeração, com 
implicâncias no que significa falar em sociedade, e falar da 
sociedade. O discurso social é, em si, metalinguístico. Não há 
outro âmbito de abrangência, além do social, para expressar o 
do modo como seres humanos se organizam, criam estatutos, 
relacionam-se. Esse status de discurso, para representar 
determinada realidade, tem seu posicionamento colocado à 
prova pelo auditório, mesmo entendendo o discurso revela o 
âmago de seu orador, pois “pronunciamos em função daquilo 
que sentimos” (MEYER, 1998, p.23)  
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Ferreira (2010) esclarece que, no universo da doxa, em 
que se confrontam diferentes visões de mundo, ideologias, 
crenças antagônicas, há um orador que fala a partir de seu 
contexto retórico, entendido aqui como a junção dos 
conhecimentos prévios (fatores históricos, temporais, culturais, 
sociais, etc.) que servem como motivos argumentativos para 
suas intenções em relação ao seu interlocutor.  

O contexto retórico revela o que está diante dele, ou 
quem está diante dele, o que crê ou descrê, o que traz como 
tradição, o que rejeita. O orador leva em conta quais pontos 
serão mais e melhores favorecidos na apresentação do tema; 
que caminhos levarão o auditório a receber suas proposições e 
aceitá-las.  

É preciso destacar isso na leitura do poema-canção aqui 
analisado.  Esse “agir retoricamente implica analisar uma 
realidade posta e que o ato de exercer a palavra envolve, uma 
postura discursiva criada por uma situação retórica específica. ” 
(FERREIRA, 2010) 

O fato – elemento factual, objetivo, concreto -, no caso 
a triste trajetória da Geni, desencadeia o ato retórico na 
elaboração do texto. É ele o motivo para discursar. A injustiça 
social é questão retórica do ethos enunciador, o problema a ser 
resolvido. A imperfeição percebida pelo orador precisa ser 
modificada, corrigida, alterada e, para isso, ele exerce persuasão 
por meio dos enunciados, das escolhas lexicais, dos elementos 
coesivos que podem valorizam os argumentos.  

 
a. O ethos do narrador 

O orador por trás da canção é um denunciante da 
sociedade. Ele a observa de um ponto distante, em 3a. pessoa, se 
colocando tão longe como se narrasse de uma perspectiva 
superior de justiça e bondade. Como se fosse um Deus, 
onipresente e onisciente, vê Geni e se compadece. Ao descrever 
sua vida de prostituição, o faz de modo tão singelo, a fim de 
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induzir no auditório uma comoção, um sentimento diferente das 
pessoas concidadãs de Geni.  

A maldita Geni oferece prazer a todos os execrados e 
desprezados pela sociedade e, por isso, estava na contra mão 
dos valores da cidade, uma vez que se dava a quem não 
merecia, na visão dos elitizados. Ao surgir o comandante do 
enorme Zepelim acharam justo e necessário que Geni se 
entregasse ao guerreiro. Geni de maldita passa a bendita, desde 
que satisfaça o desejo dos empoderados. Ela é bendita por ceder 
à vontade deles. Dessa forma, o narrador expõe a hipocrisia da 
sociedade e deseja conquistar seu auditório (leitores) por 
denunciar o caráter hipócrita das pessoas.   

Aristóteles (2005) ensina que o caráter é um elemento 
de persuasão, o ethos que discursa é de tal natureza que torna o 
orador digno de fé. As pessoas honestas inspiram confiança. O 
ethos que conta a história da Geni, por estar fora do senso 
comum social, enxerga a Geni sob outra perspectiva.  

 
b. A Geni e suas antíteses  

A partir da denúncia, Geni se apresenta sob diferentes 
perspectivas de quem a vê, discutem justiça e injustiça. A Geni, 
como a cidade vê (julga) é maldita porque faz sexo com 
qualquer um e por isso deve ser cuspida, apedrejada e surrada. 
Entendido aqui “qualquer um” como pessoas à margem da 
sociedade.  

Na visão do ethos narrativo, ela é poço de bondade, 
coitada e singela, uma donzela, e por isso é injustiçada. O 
orador usa, então, o ponto de vista do comandante do Zepelim, 
cujo olhar vem de cima, uma espécie de protótipo de um deus 
que vê tudo. E, para espanto de todos, Geni, para o comandante, 
é uma formosa e gentil dama.  

Ocorre, num extrapolar de imaginação, que orador 
coloque o comandante em missão, numa tentativa de redimir a 
cidade de sua e segregação e hipocrisia.  Ele é o canal por onde 
o ethos do orador se mostra e, por meio dele, traz a sua visão da 
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Geni para dentro da história. Pode-se dizer que a missão foi 
fracassada, uma vez que a cidade se mostra ainda mais 
hipócrita, não só por usar de todas as suas forças (religiosa, 
econômica e política) para convencer Geni, mas principalmente 
por desprezá-la mais ainda, depois de se entregar ao 
comandante do Zepelim. 

 
c. A argumentação do ethos 

Perelman (2005) diz que toda argumentação é 
necessariamente contextualizada e pessoal. E que argumentos 
baseados na estrutura do real valem-se da realidade para fazer 
conexões com o auditório. Importa mais explicar do que 
implicar, assim, os elementos da realidade se ligam e se 
relacionam ao argumento.  Esse é o recurso de argumentação do 
orador-narrador.  

Na poesia, os argumentos aparecem por sucessão, numa 
relação de causa e efeito. Em nenhum momento, Geni é 
denominada de prostituta para a cidade, mas Geni é maldita 
porque “dá pra qualquer um” e bendita quando se dá para o 
comandante do Zepelim. Para o orador, Geni é um poço de 
bondade justamente porque que “dá pra qualquer um”. O que 
faz Geni maldita, bendita ou bondosa é valor de justiça de cada 
um. 

O orador usa também as emoções como recurso 
argumentativo. É o recurso patético. O pathos é um argumento 
de natureza psicológica vinculado à afetividade e leva o 
auditório a sentimentos, paixões, emoções provocadas pelo 
orador. As paixões humanas (amor x ciúmes dor x respeito, 
amizade x inveja e impudência) unem e separam (FERREIRA, 
2010).  

A chegada do Zepelim traz à tona a índole do auditório, 
ao mostrar como ele reagiu às provocações das emoções em 
torno da Geni. Nota-se, na parte linguística do texto, que as 
características positivas cantadas pelo poeta são superiores às da 
cidade. No entanto, o bordão “joga pedra na Geni” é o que fica. 
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A repetição insana, a voz coletiva do senso comum, que não 
argumenta, apenas declara, por meio de raciocínios apodíticos, 
seus valores, “com premissas que produzem efeito de sentido de 
verdade (FERREIRA, 2010, p.81) 

“Joga pedra” é a condenação da cidade para Geni. Essas 
repetições fortalecem os detratores.  A força social apenas 
reforça que se deve “atacar pedra nas Genis”. A repetição, como 
lavagem cerebral, encontra uma massa não pensante e 
facilmente manipulada, reprodutora dos valores dominantes. 
Tornou-se também uma figura de presença, uma vez que 
“desperta a presença do objeto do discurso na mente do 
auditório” (FERREIRA, 2010). São repetições, jingles, 
anáforas.  

Ainda o “joga pedra na Geni” representa um bordão 
popular, uma fala do senso comum, usado para mostrar a força 
do inconsciente social. Sobre isso, Chico Buarque, em uma 
entrevista dada à Nossa América, em 1989, diz que muitos 
fizeram uma interpretação equivocada da letra, e alguns até 
atiraram areia em prostitutas, usando o bordão “joga bosta na 
Geni”. “Em entrevista ao programa canal livre, em 1980, Chico 
lamenta o fato, dizendo que todo o artista está sujeito a coisas 
do tipo, mas que não deve submeter o processo criativo ao 
temor de ser mal-entendido (HOMEM 2009). O reconhecido 
mal-entendido mostra como a ideologia, retoricamente, é feita 
por argumento de constatação, quando um argumento é 
transformado em máxima, em bordão (FERREIRA 2010). 

 
3. O fim da história da Geni 

 
O orador traz o clima denunciatório ao apresentar a 

inversão de valores entre Geni e cidade. Geni reforça a 
concepção de que o mal aparente, por estar exposto, deve ser 
expurgado, sem perdão, sem afeição, como acontece com a 
homofobia, a cura gay. Valores sociais, nascidos de uma 
sociedade doente, revelam a crueldade do ser humano, sua 
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hipocrisia, a negação do bem, o individualismo. Já a prostituta, 
bondosa, gentil, sensível à necessidade do outro, é o valor do 
bem. Na denúncia do orador, a sociedade que a julga é a 
verdadeira ré. Geni representa a justiça, o modelo a ser seguido, 
proposto pelo ethos . 

Essa leitura, por meio desse ethos narrador, permite 
entender as divergências sociais, de duas realidades: a da 
história e a de nossa contemporaneidade. São as Genis que 
apedrejamos todos os dias, as “bostas” nos compartilhamentos 
das redes sociais que trazem o estabelecimento do discurso 
dominante.  

A leitura por meio de uma análise retórica remodela as 
relações entre o bem x mal. O discurso retórico verifica a 
eficácia de atos que preservam ou ameaçam a face negativa ou 
positiva do orador:  

 
Traços de humildade, arrogância, respeito ao outro, 
perfil de liderança, intransigência, depressão, 
passividade, coragem, temeridade, vaidade, ignorância, 
comedimento etc. (FERREIRA, 2010) 

 
O ethos narrador da canção parece retomar a prostituta 

defendida por Jesus, que em resposta à sociedade que a acusava 
ouviram do mestre que só os que não pecam podem julgar um 
pecador, e sendo mesmo sendo ele o Cristo, perfeitamente 
homem e perfeitamente Deus, não a jugava.  

Geni traz à tona os discursos desumanos, 
preconceituosos e elitistas, vindo de gente que se satisfaz com o 
bordão “joga pedra na Geni". No fim de tudo, tomara que 
sejamos persuadidos a nos juntar ao ethos da canção, isso nos 
fará mais justos e humanos. 
 
Referências 
 
FERREIRA, L. A. Leitura e persuasão: princípios de análise 
retórica. São Paulo: Contexto, 2010. 
 



As Mulheres que a Gente Canta 
 

 
113 

 

HOMEM, Vagner. Histórias de canções: Chico Buarque. São Paulo: 
Leya, 2009 
 
MAUPASSANT, Guy de Bola de Sebo e outras narrativas. São 
Paulo: Editora Expressão popular, 2013  
 
MEYER, M. Questões de retórica: linguagem, razão e sedução. 
Lisboa: Nova Biblioteca 70, 1994. 
 
PERELMAN, C; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da 
argumentação: a nova retórica. Trad. Maria Ermantina de Almeida 
Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
REBOUL, O. Introdução à retórica. Trad. Ivone Castilho Benedetti. 
São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 



 
114 

 

  



As Mulheres que a Gente Canta 
 

 
115 

 

 
Bonito é dar valor a quem merece? 

a vez e a voz das barangas na música popular brasileira 
 

Ana Cristina Carmelino 
Luana Ferraz 

 
Deixemos as mulheres bonitas aos homens  

sem imaginação (Proust) 
 
1. “Às vezes eu me pego tentando encontrar o seu melhor 
perfil”: a baranga na MPB16 

 
Atrevida. Acanhada. Vivida. Casada. Carente. Solteira. 

Feliz. Donzela. Meretriz. “Cabeça”. Desequilibrada. Confusa. 
De guerra. De paz. Mulheres de todas as cores, de várias idades, 
de muitos amores. Assim são as mulheres do nosso sambista 
Martinho da Vila17. Assim, múltiplas, são as mulheres que 
cantamos nas mais diferentes canções brasileiras. 

Neste texto, vamos dar vez (e voz) a um tipo de mulher 
que, de forma bem-humorada ou não, também é conclamado na 
Música Popular Brasileira (MPB): a baranga.  

 O que seria uma “mulher baranga”? Segundo o 
dicionário Houaiss (2001), a expressão, do português informal, 
significa “mulher feia, deselegante, mal-ajeitada”. Esses, no 
entanto, não são os únicos atributos usados para definir o termo. 
Mulher baranga, em resumo, é sinônimo de muito feia, bruaca, 

                                                        
16 Os subtítulos deste capítulo constituem citações ou adaptações de 
versos da música Mina feia, composta por Seu Jorge, Pretinho da 
Serrinha, Gabriel Moura e Rogê. As referências completas da canção, 
interpretada por Seu Jorge, encontram-se no final do capítulo. 
17 Os tipos representados nesta introdução compõem a música 
Mulheres, de Toninho Geraes, samba tornado célebre na voz do 
carioca Martinho da Vila. As referências completas constam do final 
do texto. 	  
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gorda, bucho, desajeitada, horrível, medonha, tenebrosa, 
tribufu, tuiuiú, canhão, mocreia, mala, dragão, bagulho, bruxa, 
jaburu, jabiraca, brega, cafona, capeta, ridícula, desprezível, 
esquisita, nojenta, vagabunda, vadia, prostituta, monstro, 
aberração, bozenga, oferecida, disponível, grudenta.  

Não importa quais considerações os dicionários façam 
sobre a palavra baranga – ou seja, se os sinônimos trazem 
algum tipo especialização, como um termo mais geral, intenso, 
emotivo, técnico, local (ou dialetal), vulgar ou que indique 
censura moral –, o fato é que ela sempre apresenta conotação 
pejorativa. Há certas expressões usadas para referir à mulher 
baranga que também reforçam esse valor semântico: “bagaço da 
laranja” (ou da cana), “cão chupando manga”, “filhote de cruz 
credo” e “trombada de frente”. 

O cantor e compositor Bezerra da Silva, expoente do 
samba, deixou registrada a classificação da palavra baranga na 
canção A gíria é a cultura do povo (2002). O vocábulo aparece 
entre várias outras expressões gírias que compõem a letra da 
música, conforme ilustra o excerto que segue:  

 
Toda hora tem gíria no asfalto e no morro 
porque ela é a cultura do povo  
 
Se liga no papo, maluco, é o terror 
Bota fé compadre, tá limpo, demorou 
Sai voado, sente firmeza, tá tranquilo 
Parei contigo, contexto, baranga, é aquilo  
 
Tá ligado na fita, tá sarado 
Deu bode, deu mole qualé, vacilou 
Tô na área, tá de bob, tá bolado 
Babou a parada, mulher de tromba, sujou 
 

A gíria é um vocabulário criado por um grupo social 
específico que o distingue da língua padrão ou norma culta. Faz 
parte, portanto, do registro informal de uma língua. No caso da 
expressão baranga, não podemos afirmar qual grupo específico 
deu origem a ela. Podemos, no entanto, dizer que as primeiras 
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referências do termo datam da década de 1990, como atesta o 
dicionário de J. B. Serra e Gurgel (1998).  

O vocabulário gírio, segundo o linguista Dino Preti 
(1984), divide-se em duas grandes categorias. A primeira se 
refere à gíria de grupo, ou seja, à usada por determinado grupo; 
logo, acessível aos iniciados nele. A segunda categoria remete à 
gíria comum, àquela que, embora tenha surgido como um signo 
de um grupo, incorpora-se à linguagem corrente e passa a ser 
utilizada por diferentes falantes da língua popular.  

Ainda que o termo baranga não seja tão corriqueiro nas 
letras de músicas brasileiras – haja vista sua significação 
pejorativa, desagradável, grosseira, às vezes até ofensiva –, ele 
aparece em diferentes estilos musicais, sendo título e tema de 
algumas das canções bem-humoradas. Nesse sentido, podemos 
dizer que se trata de uma gíria comum, usada por diversas 
comunidades linguísticas. Vejamos alguns exemplos, a título de 
ilustração. 

A famosa dupla Claudinho & Buchecha fez referência à 
gíria baranga na canção Berreco (2000). Nesse funk melody 
carioca, o vocábulo não se refere à mulher desprovida de beleza 
física, mas à “oferecida”, à “vadia” (“Sua mina anda quase sem 
roupa / e sai por aí dando bolada / Ela só quer zoar / Ela nem 
quer saber”) e à “infiel”: 

 
Berreco não durma no ponto  
Vai lá ver se ela está na caxanga  
Você está se passando por tonto 
Humilhado na mão dessa baranga 
Usando chapéu de couro cabeludo 
Se sai pra trabalhar 
é aquele fuzuê... 
ainda pergunta se é chifrudo 
ai não leve a mal 
mas eu vô ter que responder 
 

No forró do grupo Café com Bobagem, intitulado 
Baranga do Nordeste (2001) – uma paródia da canção Morango 
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do Nordeste, composta pela dupla pernambucana Walter de 
Afogados e Fernando Alves, que fez grande sucesso com a 
banda Karametade –, a mulher baranga é descrita como “um 
horror” (“feia demais”, “bruxa”) e alguém que corre atrás 
(“pega no pé”, “cai matando”, ou seja, é “pegajosa”): 

 
Meus amigos falam que ela é feia demais 
Que ela até parece um bujão de gás 
Eu fujo dessa bruxa e ela vem atrás 
Eu peço pra baranga me deixar em paz  

 
Em Teorema de Carlão (2008), um pop rock cômico da 

banda Pedra Letícia, a baranga remete não apenas à moça que 
ninguém “quer pegar” (namorar, ficar, sair), “diz pobrema, tem 
bigode, sem falar na pança”, mas também àquela que “quer ser 
feliz”, que “tem coração”. Daí o tema da canção: “... então faça 
uma boa ação! / Pegue uma baranga / Diga que a ama”. 

A expressão aparece ainda em outra canção dessa 
banda, do mesmo álbum (Pedra Letícia), cujo nome é Eu tô na 
seca (2008). Nela, sugere-se que a baranga, talvez por todos os 
seus predicados, seja uma mulher “disponível”, que assedia 
qualquer homem. Opostamente ao que se insinua, nessa música, 
a baranga vinga-se de um desesperado: 

 
Eu tô na seca e não há ninguém que me queira 
Cê me prometa que dessa noite não vai passar 
Eu tô na seca e não há ninguém que me queira 
Se não for hoje, amanhã eu vou ter que pagar 
 
Parece que toda mulher só pensa em me esnobar 
Nem a baranga do colégio nunca quis me dar 
Se for pra rua com os amigos fico na saudade  
Ô Roger se tá te sobrando, empresta a Zoraide 
 

Outro exemplo para o caso é o axé denominado O 
bolado (2009), de composição e interpretação da pernambucana 
Gyzely Jhá. O hit – que trata “dos caras” que se acham o 
máximo mas, na verdade, são uma farsa – retrata a baranga 
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como alguém “feia demais”. O fato de o termo ter sido posto ao 
lado de outros (“trem virado” e “dragão”), que certamente 
intensificam seu valor, sugere essa leitura. 

 
Sabe aquele cara que só chega no bolado  
Com tênis de marca o cabelo arrepiado 
Diz que pega todas 
Tem a fama de safado 
Diz que tem muito dinheiro 
E tem um carro importado 
 
Mas na realidade ele não tem nada não 
O tênis é emprestado e o carro é de mão 
Ele só pega baranga, trem virado e dragão 
E o dinheiro que ele ganha... 
Não dá nem pra comprar pão! 
 

O pagode Sai Baranga (2011), do Grupo Liga do 
Pagode, reforça a baranga como uma mulher que “não larga do 
pé”: “Olha quanto filé e a baranga não sai do meu pé / Olha 
quanto filé e a baranga não sai do meu pé / Já pedi pra menina 
vazá e a baranga não que me largá / Vou pedir pra você me 
ajudar, leva ela pra outro lugar”.  

O cantor e compositor Hélio de Almeida, ainda que se 
refira, no forró Baranga (2014), à mulher feia, ressalta que a 
baranga, como toda mulher, é “uma dama”. É o que podemos 
conferir nos versos “Quando ela passa, os cara que tão na zoeira 
/ Fala que ela é feia, chama de baranga / Se é baranga, mesmo 
assim eu dou carona / Se é mulher, trato que nem uma dama / 
Não me importa se ela é baranga”. 

Como observado, a baranga, considerada a partir de 
diferentes aspectos estéticos e/ou comportamentais, é tratada de 
forma espirituosa nos diversos estilos da música brasileira. 
Diante dos variados modos de apresentação desse tipo de 
mulher, torna-se praticamente inevitável ao analista do discurso 
persuasivo refletir sobre os procedimentos retóricos/argumentativos 
que viabilizam a produção de notáveis imagens; afinal, há que 
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se considerar que, de modo geral, as músicas “divertidas” – 
discursos claramente epidíticos – cumprem com eficiência 
metas relacionadas à sedução e ao convencimento, quais sejam, 
entreter, divertir, censurar ou fomentar valores de comunhão 
social. 

Dedicaremos, assim, o tópico seguinte à discussão mais 
pormenorizada de alguns dos principais ethé construídos para a 
baranga em canções bem-humoradas da MPB. Ou seja, 
investigaremos as imagens psicológicas e sociológicas 
propostas pelos compositores das canções para esse tipo de 
mulher, a partir de elementos discursivos (logos) e de alguns 
recursos imagéticos.  

Vale destacar que a música popular massiva no Brasil 
associa um aspecto de crueldade (só admissível na paródia) a 
um bom humor que o atenua. Ser feia(o) e gorda(o) é uma 
condição humana. Ser feia(o) e gorda(o) nas canções é um 
pretexto para exaltar a constituição de modelos de ser 
propagandísticos.  

 
2. Minha mina é feia, mas não tem problema 

 
Não há como negar: o ethos mais frequentemente 

associado à baranga é o de “feia”, isto é, de uma mulher 
desprovida de beleza ou de aspecto desagradável à vista. 
Algumas vezes, essa imagem é declarada de modo explícito, 
como vemos no forró do grupo Café com Bobagem: (“Meus 
amigos falam que ela é feia demais”), ou na composição de 
Hélio de Almeida (“Quando ela passa, os cara que tão na zoeira 
/ Fala que ela é feia, chama de baranga”). Outras vezes, 
aparece condensada em metáforas, como no rock Baranga 
(2003), que dá nome à banda de seus autores, Xande e Paulão: 
(“Quando vi você / Era o bagaço da laranja”), ou na sequência 
da já citada Baranga do Nordeste (“Eu fujo dessa bruxa e ela 
vem atrás”). 

No último caso, percebemos que a alusão à fealdade se 
mantém viva, a despeito do uso da figura. Afinal, a feiura é um 
atributo que faz parte do estereótipo criado em torno das bruxas 
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desde a Idade Média. Conforme observa Eco (2007) em sua 
História da feiura: “[...] na maior parte dos casos as vítimas de 
tantas fogueiras foram acusadas de feitiçaria porque eram 
feias” (grifo do autor).  

Essas mulheres feias, porém sábias, versadas em 
medicina popular, conhecedoras das ervas que produziam 
remédios e venenos, foram transformadas pelos intelectuais da 
Idade Média em seres dotados de habilidades sobrenaturais, 
ameaçadores e malignos, como esclarece o historiador britânico 
Richards (1993). A má aparência física encontrava-se, então, 
intimamente relacionada à maldade ou à inferioridade moral. 
Voltaremos a essa associação mais tarde. Por enquanto, 
retomemos o excerto da música Baranga (2003): “Quando vi 
você / Era o bagaço da laranja”. 

De fato, nesse trecho, o “bagaço da laranja” é o símile 
da mulher “baranga”, de aparência maltratada e sem viço. O 
aspecto reprovável pode ter, todavia, diferentes causas, que vão 
da negligência à natureza, isto é, do desleixo consigo própria a 
um fenótipo18 geneticamente determinado ou ao resultado 
natural do processo de envelhecimento. A passagem do tempo 
costuma ser considerada cruel para as mulheres. Sobre o 
estigma atribuído ao corpo feminino velho, Wolf (1992) avisa: 
“O envelhecimento na mulher é ‘feio’”; informação que, na 
verdade, não é nem um pouco nova. Assim nos mostra a 
seguinte passagem do livro The ugly woman: 

 
Apesar dos modelos positivos de Cícero, que 
apresentam a velhice como condição propícia para a 
sabedoria e para o crescimento espiritual, já na 
antiguidade clássica a velhice era tradicionalmente vista 
negativamente como uma época de decadência e 
senescência. A cultura medieval destacou os aspectos 
negativos da velhice e do corpo idoso, particularmente 
no que diz respeito às mulheres: o corpo masculino 
velho foi muitas vezes representado como neutro, mas o 

                                                        
18 Conjunto de características observáveis.	  
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corpo feminino velho foi percebido como nocivo 
(BETTELLA, 2005, tradução nossa)19. 
 

Desse modo, podemos assumir a “baranga-bagaço” 
como uma mulher marcada, tão somente, pelos sinais da 
velhice, em especial, se atribuímos a bagaço o sentido de resto, 
de resíduo que sobra após o pleno uso ou consumo de algo (no 
caso do exemplo analisado, da “laranja”). Pois bem, a baranga é 
“feia”, o que pode significar que ela possui um aspecto 
naturalmente desarmonioso, que é malcuidada ou que parece 
envelhecida. Mas, não é só isso. São também muito numerosos 
os casos em que dizer que uma mulher é feia equivale a dizer 
que ela é gorda. 

De acordo com as observações de diversos 
pesquisadores das áreas de ciências sociais e psicologia, como a 
estadunidense Wolf (1992) e a brasileira Novaes (2005, 2006), 
o sobrepeso é tido, na cultura contemporânea, como uma das 
mais importantes prerrogativas da feiura. Na verdade, a gordura 
é concebida, segundo essas autoras, como uma forma grave de 
desleixo, decorrente da falta de autoestima e da indisciplina, 
isto é, um fracasso individual, que resulta de uma espécie de 
‘falha de caráter’.  

O fato de os gordos serem considerados, em grande 
medida, “culpados” por sua própria feiura, nos deixa, portanto, 
mais livres para excluí-los, sem qualquer vestígio de vergonha 
ou compaixão: 

 
Numa sociedade como a nossa, na qual o máximo da 
valoração social não reside na realização das 
ideologias/utopias, mas na realização dos projetos 

                                                        
19 No original: “Despite Cicero’s positive models of old age as 
conducive to wisdom and spiritual growth; already in classical 
antiquity old age was traditionally viewed negatively as a time of 
decay and senescence. Medieval culture has highlighted the negative 
aspects of the old age and the old body, particularly with respect to 
women: the male old body was often represented as neutral, but the 
female old body was perceived as harmful”. 
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individuais – nada, então, mais antipático e que desperte 
menos solidariedade do que um indivíduo incapaz de se 
empenhar no projeto pessoal da boa aparência 
(NOVAES, 2005). 
 

E, com certeza, uma das principais formas de exclusão 
se dá pelo riso. Conforme assegura Propp (1992), “os 
gorduchos costumam parecer ridículos”, sobretudo, quando se 
supõe que a inadequação física revela defeitos da “natureza 
espiritual” ou de uma “essência” imperfeita. É exatamente o que 
percebemos na análise das músicas chistosas produzidas no 
Brasil. Os gordos são feios e estão sujeitos à ridicularização, 
não apenas pelos excessos da silhueta, mas por uma conduta 
inapropriada que põe a nu o caráter defeituoso. E, obviamente, 
toda essa reflexão se aplica à baranga. Vejamos alguns 
exemplos de músicas em que a imagem da baranga é construída 
a partir da relação feiura/sobrepeso: 

 
(1) Baranga / Cheia de marra / Cintura de ovo / Pega 
quem quiser, mas tem que chegar. 

 
Nesse exemplo, extraído na música Baranga (2008), 

verificamos que o compositor João Brasil atribui à cintura (cujo 
sentido consideramos, por inferência, corresponder ao mais 
amplamente difundido no vocabulário popular, isto é, à 
constrição localizada acima do quadril) da baranga uma forma 
elipsoide (ou ovoide). Tendo em vista que o afilamento da 
cintura feminina (ou o tão sonhado “corpo de violão”) constitui 
uma das condições estéticas mais valorizadas de nossa 
sociedade, a metáfora que indica a ampla circunferência da 
cintura da baranga apresenta um caráter depreciativo e risível, 
que ressalta a feiura relacionada ao acúmulo de gordura 
abdominal. 

 
(2) Os meus amigos falam que ela é feia demais / Que 
ela até parece um bujão de gás. 

 



 
124 

 

O excerto anterior, retirado de Baranga do Nordeste 
(2001), do grupo Café com Bobagem, também recorre a uma 
aproximação metafórica para estabelecer o elo entre a 
inadequação estética (“ela é feia demais”) e o excesso de peso 
da personagem-tema da canção (“parece um bujão de gás”). Na 
verdade, trata-se da criação de um juízo de semelhança – 
segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), um argumento 
um pouco menos suscetível de prova que a comparação.  

De qualquer modo, a relação de semelhança é instituída 
a partir de dois aspectos: a forma e o peso. Para o Café com 
Bobagem, a forma arredondada do botijão e o peso elevado 
desse recipiente, quando preenchido pelo gás GLP (gás 
liquefeito de petróleo), assemelham-se à silhueta da baranga, 
redonda e pesada, graças ao excedente de gordura. O cotejo 
entre a mulher de formas avantajadas e o artefato de uso 
culinário conduzem, portanto, ao evidente rebaixamento e à 
ridicularização da primeira. 

 
(3) E veja aquela moça / Aquela bem baranga / Ela diz 

“pobrema” / Ela tem bigode / E sem falar na pança. 
 
(4) E não importa se ela é pesada / Você tem que carregar / 

Até o quarto, sobe pela escada / Depois você toma um ar. 
 

Nos trechos da música Teorema de Carlão (2008), 
citados em (3) e (4), vemos, mais uma vez, referências à 
dimensão avantajada do abdômen e ao excesso de peso. Em (3), 
ressalta-se a “pança”, isto é, a barriga volumosa, e em (4) a 
ênfase recai sobre o peso corporal da baranga, o qual impõe um 
sacrifício ao amante/pretendente que se dispõe a protagonizar a 
clássica cena romântica de carregar a mulher (noiva/namorada) 
no colo: o peso é excessivo a ponto de causar o sufocamento 
(“Você tem que carregar / [...] Depois você toma um ar”).  

É interessante também notar que a corpulência da 
baranga ganha relevo no clipe da música, em que o atual ex-
integrante da banda, Fabianinho, portador de formas 
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ligeiramente volumosas, aparece travestido na protagonista, 
abusando de roupas curtas e justas, que expõem ou evidenciam 
os contornos do corpo (Figura 1). 

  

Figura 1. Stills do videoclipe Teorema de Carlão (Pedra Letícia, 
2008) – Roupas 
Fonte: Youtube (Pedra Letícia – Teorema de Carlão) (Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=OV1dU_ijvVg>. Acesso em 23 
jul. 2015). 

 
Ainda a respeito da constituição do ethos de feia, é 

pertinente observar que, muitas vezes, parte da má aparência da 
baranga é atribuída à presença de atributos masculinizantes, 
como a abundância de pelos faciais e/ou corporais. Essa relação 
fica claramente estabelecida no exemplo (3), citado 
anteriormente (“E veja aquela moça / Aquela bem baranga / 
[...] Ela tem bigode”), bem como no trecho da canção Baranga 
do Nordeste (2001), que apresentamos a seguir: 

 
(5) O umbigo é peludo que nem um xaxim / Ela é a 
baranga aqui do Nordeste. 

 
Para que entendamos este último exemplo, é necessário 

o conhecimento prévio do que é um xaxim e de seu aspecto. 
Curiosamente, xaxim é o nome de uma espécie de pteridófita20 
nativa da Mata Atlântica, a samambaiaçu (sambambaiaçu ou 
samambaiaçu-imperial), cujo nome científico é Dicksonia 
                                                        
20 Planta vascular sem semente.	  
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sellowiana. A espécie, considerada um feto arborescente, 
apresenta um caule ereto, formado por densos tricomas21 e 
numerosas raízes adventícias22 (MANTOVANI, 2004). Essas 
últimas características são as que assumem maior relevância em 
nossa análise.  

A massa fibrosa e leve formada pelo caule dessa 
samambaia é amplamente reconhecida pelo uso paisagístico em 
forma de vasos, placas e substrato para cultivo de orquídeas e 
bromélias. Desse modo, percebemos que a estrutura do xaxim, 
tal como o conhecemos – bloco constituído por um emaranhado 
de projeções filiformes –, dá margem à comparação expressa no 
exemplo (5): os longos e grossos fios formados pelas raízes do 
xaxim são comparados aos pelos corporais da baranga (“O 
umbigo é peludo que nem um xaxim”). 

A comparação sempre traz consigo, mesmo que 
implícitas, as ideias de medida e valor.  Segundo Perelman e 
Olbrechts-Tyteca (1996), a sensação de mensurabilidade que 
acompanha os argumentos por comparação – argumentos quase 
lógicos na classificação desses autores – confere a eles uma 
aparência de “constatação” de um fato (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 1996); nesse caso, do aspecto 
grotesco do umbigo da baranga. A comparação, fundamentada 
no conhecimento prévio do que é um xaxim e de qual é a sua 
aparência, representa, desse modo, um acréscimo de 
expressividade e realismo que garante o efeito humorístico pelo 
rebaixamento da mulher peluda retratada na canção. 

Podemos ainda acrescentar a essa discussão o reforço 
da imagem “pouco feminina” da baranga, associado ao excesso 
e à distribuição dos pelos corporais, no clipe da música 
Teorema de Carlão. Conforme ressaltamos anteriormente, o 
vídeo da banda Pedra Letícia é protagonizado não por uma 
mulher, mas por um homem travestido, o qual preserva, a 
                                                        
21 Apêndices epidérmicos com funções variáveis. 
22 Raízes que se originam nas partes aéreas das plantas, geralmente, a 
partir do caule ou das folhas.  
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despeito da indumentária feminina (roupa, acessórios, 
maquiagem), características associadas ao papel de gênero 
masculino, como bigode e pelos no peito (Figura 2). 

  

Figura 2. Stills do videoclipe Teorema de Carlão (Pedra Letícia, 
2008) – Pelos 
Fonte: Youtube (Pedra Letícia – Teorema de Carlão) 
(Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=OV1dU_ijvVg. 
Acesso em 23 jul. 2015). 

 
Uma característica masculinizante adicional da baranga 

é a tendência ao ronco, como evidencia o trecho “De noite o 
ronco dela parece um motor / Por isso que eles falam que ela é 
um trator” da música Baranga do Nordeste (2001). Embora o 
ruído produzido pela vibração das partes moles da orofaringe 
não seja uma exclusividade masculina, os pesquisadores dos 
distúrbios do sono são quase unânimes em afirmar: sim, os 
homens roncam mais que as mulheres (BALBANI; 
FORMIGONI, 1999). Além disso, entende-se que, de modo 
geral, o ronco masculino apresenta maior intensidade ou 
volume que o feminino. 

Ao hiperbolizarem o ronco da baranga comparando-o 
ao ruído de um motor, o grupo Café com Bobagem a apresenta, 
portanto, como uma mulher “pouco feminina”. Ademais, os 
humoristas recorrem a uma estratégia de distanciamento pelo 
uso da terceira pessoa do plural em “eles falam que ela é um 
trator”. Assim, simulam o respaldo de terceiros à afirmação de 
que a baranga é ruidosa ao dormir, volumosa e, por que não 
dizer, feia, a ponto de causar constrangimento ao parceiro, 
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conforme apregoa a frase popular, postada por Junior Deletiere 
no site de humor Os Vigaristas: “Mulher feia é igual trator: pra 
trabalhar é uma beleza, mas são evitados na hora de passear”23. 

A observação minuciosa das canções nos leva, contudo, 
a outras facetas do ethos da baranga nas músicas bem-
humoradas da MPB. A baranga é, prioritariamente, “feia”, 
rótulo que contempla atributos como malcuidada, envelhecida, 
gorda e peluda/masculinizada. Porém, não se trata apenas de 
beleza física ou da ausência dela. Às vezes, a condição de 
baranga está associada à elegância (ou à sua falta). Esse é caso 
do exemplo (6), retirado de Baranga do nordeste: 

 
(6) Ela é a baranga aqui do Nordeste / E um saco de 
lixo é o que ela veste 

 
Mais uma vez vemos a metáfora a serviço da 

desqualificação, dessa feita na construção do ethos de 
malvestida ou deselegante. Nesse caso, observamos que a 
metáfora “saco de lixo” não remete apenas à feiura da 
vestimenta da baranga, ao seu corte e caimento, mas também, à 
pobreza do material de que ela é feita. Para ilustrar a construção 
desse ethos, podemos ainda retomar a Figura 1. As roupas 
apertadas e de comprimento inadequado, que expõem o corpo (e 
seus “defeitos”) também podem ser consideradas de mau gosto, 
ou seja, deselegantes. 

Outras vezes, a condição de baranga está vinculada a 
características comportamentais. Frequentemente, as músicas 
espirituosas retratam a baranga como uma mulher disponível, 
que aguarda pela abordagem de um homem qualquer, como 
vemos no trecho da música de João Brasil, citado em (7); ou 
como uma mulher importuna, que assedia “a vítima” sem 

                                                        
23 Disponível em:www.osvigaristas.com.br/frases/238857.html. 
Acesso em 24 jul. 2015.	  
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limites, conforme demonstram os excertos (8) e (9), extraídos 
das canções do grupo Café com Bobagem e do Liga do Pagode: 

 
(7) Baranga / Cheia de marra / Pega quem quiser, mas 
tem que chegar 

 
(8) Eu fujo dessa bruxa e ela vem atrás / Eu peço pra 
baranga me deixar em paz 

 
(9) Olha quanto filé e a baranga não sai do meu pé / Já 
pedi pra menina vasa e a baranga não que me larga 

 
Aqui temos registrados, portanto, mais dois ethé: o de 

“fácil” e o de “pegajosa”. Mas a baranga “pegajosa” não seria 
também uma baranga “fácil”? Sim e não. De certa forma, as 
duas imagens representam mulheres que estão continuamente 
acessíveis aos homens (quaisquer homens). Entretanto, há uma 
diferença na postura que precede a abordagem do pretendente: a 
baranga “fácil” pode ser “marrenta” – gíria que se aplica a 
pessoas que exibem um “temperamento forte”, que pode variar 
da coragem e da autoconfiança à prepotência –, isto é, não dar a 
perceber sua disponibilidade; ao passo que a baranga 
“pegajosa”, ao perseguir os seus “escolhidos”, deixa evidente 
sua carência afetiva. 

Há casos ainda em que as análises das canções revelam 
ethé menos óbvios para a baranga, como o inusitado ethos de 
“burra”. Vejamos um exemplo, retirado da música Teorema de 
Carlão: 

 
(10)  Olha pra lá e veja aquela moça / Aquela bem 
baranga / Ela diz pobrema 
 

Não entraremos, nesse momento, no mérito da 
discussão sobre “erro” e variação linguística. Importa-nos 
apenas reconhecer que a forma “pobrema”, por divergir da 
norma culta, comumente incita o preconceito linguístico, e que 
a suposta incompetência realçada pelo preconceito deslegitima 
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e desqualifica o indivíduo que pronuncia a trava silábica. Desse 
modo, a partir do senso comum e de seus critérios de 
“adequação” da língua, passamos a perceber a baranga como 
uma mulher intelectual e/ou culturalmente desfavorecida. 

Como acontece no caso do ethos de “feia”, as imagens 
de “fácil”, “pegajosa” e “burra” fazem da baranga um excelente 
alvo de zombaria. A diferença é que, nesse caso, torna-se mais 
claro que a motivação do riso passa pelo “[...] desmascaramento 
dos defeitos da vida interior, espiritual do homem” (PROPP, 
1992). Defeitos esses que, como pudemos ver, “[...] referem-se 
ao âmbito dos princípios morais, dos impulsos da vontade e das 
operações intelectuais” (PROPP, 1992). Desse modo, 
percebemos que os compositores das canções bem-humoradas 
da nossa música popular são eficientes em “[...] mostrar o 
objeto de riso em seu aspecto externo, de modo a revelar sua 
insuficiência interior ou inconsistência” (PROPP, 1992). Mas, 
nem sempre é assim. 

 
3. A beleza é interior (ou seria “inferior”?) 

 
De fato, nem tudo está perdido para as barangas da 

MPB. Mesmo porque, cada cultura estabelece um padrão de 
beleza corporal, avaliando e classificando as diferentes partes 
do corpo. Por aqui, sabemos que um corpo bem modelado e, em 
especial, um glúteo protuberante, geralmente produzem mais 
encantamento que um rosto bonito. Trata-se, como também 
sabemos, de uma preferência exaustivamente explorada (e 
reforçada) em todos os meios de comunicação. 

Nesse sentido, existe salvação possível para a baranga, 
desde que ela seja “Raimunda”: 

 
(11)  Vivem dizendo que ela é Raimunda / Feia demais, 
só que é boa de cintura / Ela é durinha, ela é toda 
durinha 
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A gíria “Raimunda” se refere às mulheres que possuem 
um rosto feio, mas um belo corpo. Literalmente, é a mulher 
“feia de cara, mas boa de bunda”. Em nosso exemplo, extraído 
da música Baranga (2014), de Hélio de Almeida, a bunda 
recebe um tratamento eufemístico e é chamada de “cintura”. 
Independentemente disso, não há como negar: a baranga é 
“feia”, mas “é durinha”, “é toda durinha”, ou seja, ela possui 
músculos enrijecidos e, muito provavelmente, modelados pelo 
exercício, o que a torna muito sensual. Temos, aqui, mais uma 
imagem possível para a baranga e, por incrível que possa 
parecer, essa é uma imagem de mulher “desejável” e 
“poderosa”, capaz de exercer uma espécie de fascínio sobre os 
homens e de angariar favores, como reitera o compositor na 
sequência da canção: “eu dou carona / eu dou carona / eu dou 
carona”. 

E, finalmente, a redenção vem do íntimo: chegamos à 
afirmação da humanidade e da sensibilidade, isto é, da “beleza 
interior” da baranga. Vejamos um exemplo retirado da canção 
Teorema de Carlão: 

 
(12)  Ela quer ser feliz como você / Ela também tem 
coração 

 
De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), “a 

escolha dos termos de comparação adaptados ao auditório pode 
ser um elemento essencial da eficácia de um argumento”.  E, 
como vemos, a comparação proposta pela banda Pedra Letícia 
trata da felicidade desejada pela baranga tanto quanto por seu 
pretendente.  

A felicidade é o corolário da vida humana e buscá-la é, 
sem dúvida, um de nossos direitos fundamentais. Uma 
comparação dessa natureza toca, portanto, a todos. É fácil 
compreender que alguém deseje a felicidade tanto quanto nós 
próprios a desejamos. Sendo assim, o que está em jogo é a 
criação da comunhão com o auditório e o despertamento da 
solidariedade e da empatia, estabelecidas a partir do 
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reconhecimento do que é comum na natureza humana, 
especialmente, no que diz respeito aos sentimentos. Há, dessa 
forma, a constituição de um ethos de ‘sensível’ para a baranga. 
Afinal, “ela [como você] também tem coração”.  

Possuir o órgão popularmente reconhecido como sede 
das emoções e sentimentos nesse contexto significa converter-
se em alguém tão digno de ser compreendido e amado quanto 
qualquer um de nós se considera em seu íntimo. A sensibilidade 
humana funciona, aqui, como uma compensação. Como 
observam Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), na ética 
compensatória, a fraqueza transforma-se em um “valor”. Assim, 
o sacrifício realizado pelo pretendente para “pegar” a baranga é 
justificado pelo belo componente de humanidade e sentimento 
de que ela dispõe, ou pelo que normalmente chamamos de 
beleza interior. 

 
4. Minha mina é feia, mas eu dou valor: algumas conclusões 

 
Dizem por aí: “é chato ser bonito, mas é muito mais 

chato ser feio”. É uma afirmação engraçada... e verdadeira. Em 
uma sociedade como a nossa, dominada pela “ditadura da 
aparência” (NOVAES, 2006), a beleza é percebida como 
instrumento político e moeda de troca. Em seu nome, firmam-se 
alianças, constroem-se vínculos de amizade e amor. Por outro 
lado, a sua ausência serve de desculpa ao estigma e à exclusão.  

Sem dúvida, a beleza está nos olhos de quem vê. E 
quem vê (e ouve) somos nós, são nossos olhos e ouvidos 
influenciados pela doxa. Não ser jovem, “sarada”, elegante ou 
delicada não é uma condição muito agradável nesse universo. O 
corpo que desvia do padrão de beleza dominante passa, alguma 
vezes, por ridículo; outras, por repulsivo. Um ethos de “feia”, 
como o construído nas canções bem-humoradas da MPB cala a 
compaixão, imprimindo em nossos corações o distanciamento e 
a superioridade. O mesmo podemos dizer a respeito dos ethé de 
“malvestida”, “fácil”, “pegajosa” e “burra”. Estes últimos, 
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sinais de uma internalidade mal resolvida, que se expande na 
composição do exterior desagradável. 

Todavia, a baranga não é apenas uma grande porção de 
feiura, cercada por um mar de preconceito e discriminação. 
Ainda que não deixem completamente de lado a zombaria, 
algumas das canções de nosso corpus mostram que essa mulher 
pode ter, como qualquer outra, livre acesso a experiências de 
compartilhamento e prazer. Os ethé de “desejável” e de 
“sensível” revelam que o direito de amar e de ser amada da 
baranga permanece ali, intocável, apesar do estereótipo 
pejorativo e de suas implicações. As músicas bem-humoradas 
da MPB trazem-nos, portanto, uma inusitada e crítica reflexão a 
respeito de nossos valores, de nossa crueldade e compaixão 
cotidianas. Afinal, bonito é dar valor a quem merece. Ou não? 
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Sou f*! Coitado! A (des)construção do masculino nas 

músicas populares 
 

Acir de Matos Gomes 
 

Introdução 
 

Existe uma complexidade de perspectivas e conceitos 
para tentar compreender como homens e mulheres interagem no 
campo da linguagem e da sexualidade. Há uma linguagem 
proibida ligada ao erotismo e à pornografia. Importa 
compreender em que lugar retórico é aceitável romper o 
preconceito ou tabu linguístico nesse campo discursivo. Por 
meio do presente artigo, que tem como corpus duas músicas 
brasileiras de propagação massiva (sertaneja) e como base 
teórica a Retórica pretendemos analisar os ethe masculino e 
feminino, notadamente no que se refere à contradição, à 
transgressão, ao rompimento de um tabu, de um discurso 
machista, que ainda impera na sociedade brasileira (discurso 
dominante). 

Na sociedade ainda existem “coisas” que são do homem 
e “coisas” que são da mulher. Há lugares imaginários e pré-
determinados que no campo da sexualidade, da busca do prazer 
sexual, do gozo, colocam a mulher como objeto de satisfação e 
de desejo do homem.  Tradicionalmente, cada cultura oferece à 
mulher uma visão dela mesma, um estereótipo que se introjeta 
no seio social e determina, quando não há fortes movimentos de 
rebeldia, como condições de porte e dignidade. Enfim, a cultura 
em que vivemos determina, molda e limita nossa imaginação e 
o discurso que empregamos. Por sua força natural, pois, o dizer 
pode contribuir para conservar ou modificar a condição 
estereotípica. Para que aconteça, exige muita argúcia retórica, 
muita construção discursiva ligada a três condições 
fundamentais para manutenção ou alteração das mentes: o 
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docere (ligado ao ensinar), o delectare (ligado ao agradar) e o 
movere (ligado ao comover).  

Pode haver, entretanto, uma relação assimétrica entre os 
sujeitos do discurso, se um detém o poder e o outro reconhece o 
valor simbólico desse poder, abre-se espaço para o 
convencimento e sugestionabilidade tal como era nos séculos 
passados quanto a sexualidade e erotismo. O discurso 
dominante sempre acentuou um papel feminino de forte poder 
persuasivo: a mulher, realçada em sua condição de mãe, era 
destituída de erotismo. O homem, por sua vez, mantinha o seu 
autoritário espaço tanto no ambiente privado quanto no público. 
Nesse sentido, nos espaços social e familiar era permitido “o 
duplo exercício erótico e reprodutivo” (Joel Birman, 2001, p. 
72).  

Havia um discurso que sustentava e mantinha a 
oposição entre o destino subjetivo e social entre homens e 
mulheres. Até o próprio Estado no século XIX, regulamentava a 
prostituição, os locais apropriados para a prática e exercício do 
erotismo pelo homem, e, as mulheres prostitutas eram 
submetidas à vigilância exercida pelo Estado, pela polícia 
médica e higiene social. A permissão para trabalhar era 
outorgada pela polícia e condicionava-se aos exames médicos 
que comprovassem o seu estado de saúde. No final da segunda 
guerra mundial descobriu-se a penicilina para a cura das 
enfermidades venéreas que atormentavam o imaginário social. 

Nessa época, o discurso médico, o político, o jurídico, o 
religioso e o artístico, ou seja, o discurso dominante reproduzia 
essa dualidade, mas já sofria influência do discurso instituinte. 
Gradativamente, por uma série de fatores contextuais, o 
discurso dominante foi-se enfraquecendo. Ainda há, porém, 
recato nas condições de interlocução social, tanto entre homens 
quanto entre mulheres, pois o senso comum demonstra que a 
mulher, discursivamente, quando faz uso dessa propalada 
liberdade,  submete-se a julgamentos com adjetivos pejorativos 
típicos do discurso tradicionalmente machista.  
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Alguns exemplos simples, retirados da “boca do povo”, 
confirmam essa afirmativa quando pensamos no significado 
conotativo que assumem alguns termos no Brasil: chamar um 
homem de touro significa afirmar que se está diante de alguém 
valente e forte. Quando, porém, se diz que uma mulher é 
“vaca”, diz-se que age como uma prostituta, imoral. Galo é o 
homem destemido, altivo; galinha, porém, é a prostituta, aquela 
que aceita qualquer forma de relação sexual. Qualquer 
brasileiro sabe bem o significado de piranha, mariposa, 
tanajura, víbora, serpente, cascavel ou jararaca quando esses 
nomes se referem às mulheres. As metáforas desse tipo são 
inúmeras quando atribuídas ao sexo feminino e muito parcas 
quando se referem aos homens. Entre as metáforas zoomórficas, 
apenas algumas são pejorativas e enraivecem os indivíduos do 
sexo masculino em menor ou maior grau: cachorro e veado.   

Fato é que a mulher não podia aparentar desejo sexual 
para não ser considerada prostituta, devassa, uma mulher da 
vida, etc. Assim era, pois o discurso dominante sedimentou que 
somente as prostitutas tinham o direito de manifestar os seus 
desejos sexuais. Essa disseminação coercitiva e persuasiva 
imprimiu papéis muito nítidos no campo da sexualidade. O 
homem deve ocupar o lugar do poder, do macho, do potente. A 
mulher deve ocupar o lugar de submissa, de fêmea, de 
impotente, e qualquer, inversão desses lugares e papeis, é 
motivo de chacotas, de sátira, de piadas, de difamações, feridas 
e frustrações pelo fato de ser e estar no mundo. A incidência do 
discurso centra-se na semântica do termo “deve”, justamente 
por sua potência moralizante. 

É comum ainda ouvir afirmações como “O homem tem 
o falo; não é castrado como é a mulher”. “O homem tem o 
pênis, sinal de virilidade. A mulher tem a vagina, sinal da 
castração”. Afirmações assim imprimem uma suposta 
inferioridade. O discurso dominante deixou claro na mente de 
cada um e de todos que a mulher deseja ser potente, embora 
física, psíquica e discursivamente seja fálica. De qualquer 
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modo, em algum lugar da constituição do feminino a mulher 
encontrou meios para iniciar um processo de rompimento, de 
subversão para tornar-se potente também no campo da 
sexualidade.  

Assim, a mulher do século XXI esforçou-se e esforça-se 
grandemente para romper com o discurso de “mulher objeto” e 
passar a agir como “mulher desejante”, que assume a sua 
condição sexual tal como ela é em seu interior, que busca a 
satisfação do seu prazer em sua manifestação de feminilidade. 
Aquele lugar discursivo da mulher do século XVIII e XIX, 
embora ainda possa ser encontrado na contemporaneidade, 
cedeu, deu espaço à mulher que não tem receio de incorporar 
nos seus discursos os mesmos substantivos e adjetivos 
utilizados no discurso machista.  E assim o fazem como afronta, 
como sedimentação de um lugar social. Alguns bons exemplos, 
como veremos, encontram-se nas músicas analisadas que, sem 
meios-termos, demonstra o deslocamento e apoderamento pelas 
mulheres de discursos, até então considerados tipicamente 
masculinos. A mulher, hoje, entende perfeitamente a forma 
como foi considerada discursivamente ao longo do tempo. Sabe 
que existe ainda uma “linguagem de mulher” e “linguagem de 
homem”, um meio potentemente descritivo da feminilidade que  

 
submerge a identidade pessoal da mulher, por negar a 
ela os meios de expressar-se fortemente, por um lado, e 
por encorajar expressões que sugerem trivialidade do 
assunto e incerteza sobre ele; e, quando se está falando 
sobre a mulher, por tratá-la como objeto- sexual ou 
outro – mas nunca como uma pessoa com posições 
individuais.[...] O efeito maior dessas discrepâncias é 
que às mulheres é sistematicamente negado acesso ao 
poder, com o pretexto de que elas não são capazes de 
sustentá-los, como demonstrado por seus 
comportamentos linguísticos e por outros aspectos; e a 
ironia é que as mulheres são produzidas para sentir que 
merecem tal tratamento, por causa das inadequações em 
sua própria inteligência e/ou educação (Lakoff, 2010, 
p.17-18). 
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 Assim foi, pode existir ainda em nossos tempos, mas 

nota-se fortemente o processo de inserção do discurso 
instituinte que pretende arranhar o discurso dominante. Há um 
rompimento, ao menos discursivamente, dos lugares estanques 
do homem e da mulher no campo discursivo da sexualidade 
vigente em nossa sociedade.  

As mudanças sociais permitem uma flexibilidade e 
migração discursiva interessante. É possível notar uma 
derivação do léxico típico do discurso machista no discurso 
feminista. Como mostraremos, pelo menos na canção popular 
massiva já é sensível a existência de um efeito homogêneo que 
ressalta o direito de gozar e de ter prazer com o sexo. 
Discursivamente, a mulher se equipara ao homem no campo da 
sexualidade e da pornografia. Se esse é um ângulo dessa 
complexa questão, há um outro, talvez ainda mais rebelde, que 
as  mulheres recusam-se a empregar o léxico machista em seus 
discursos, por entenderem que elas não precisam se “igualar” 
aos homens, que o discurso de igualdade pode ocorrer sem a 
apropriação do discurso machista. Bastaria romper com a 
opressão a que foram e são submetidas. 

Embora haja um forte discurso instituinte na 
contemporaneidade, que almeja dar à mulher um status mais 
dignificante em qualquer sentido, os palavrões ainda mantêm-se 
profundamente machistas. Há expressões em que os insultos à 
mulher-mãe são notórios: filha da puta, vai pra puta que te 
pariu, vai tirar a mãe da zona.... O discurso machista, porém, 
está, nos últimos anos, perdendo terreno e como a passividade 
feminina não é um fator biológico, mas um destino 
historicamente determinado, a voz feminina já se faz ouvir e às 
vezes com pouco recato ou parcimônia. As canções de difusão 
massiva, popularescas, contribuem sobremaneira para revelar 
discursos instituintes. 
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Rajagopalan (2002), no prefácio à obra de Ferreira 
(2002), Discurso Feminino e Identidade Social, resume bem a 
discussão aqui empreendida: 

 
A questão do gênero, diferentemente da do sexo, é, com 
certeza, uma questão da forma como cada um de nós se 
identifica. Ou seja, no fim das contas, o que está em 
jogo é a questão de identidade, ou melhor, aquilo que se 
convencionou chamar de “política de identidade”. Em 
se tratando de um ato eminentemente político, é preciso 
verificar não só as expectativas de cada sociedade em 
relação aos seus membros e as forças coercitivas que 
imperam em cada cultura, mas também as forças de 
resistência que são mobilizadas por diferentes grupos e 
o grau de sucesso que grupos marginalizados têm em 
seu esforço de autoafirmação e luta pelo espaço justo. 
(RAJAGOPALAN, 2002, p. 16). 
 

Em retórica, as questões de identidade e ética ligam-se à 
constituição do ethos do orador e é sob essa perspectiva que 
lançamos nosso olhar sobre o discurso das e sobre as mulheres 
nas canções populares. Entre afirmações e movimentos sexistas 
surgem as músicas analisadas neste artigo. 

 
Canção 1) Sou foda. 
 
Sou foda, na cama te esculacho,  
na sala ou no quarto,  
num beco ou no carro.  
Eu sou sinistro,  
melhor que seu marido,  
esculacho o seu amigo, 
na cama sou perito, avassalador.  
Um cara interessante,  
esculacho o seu amante, 
até o seu ficante,  
mas não se esqueça que eu sou vagabundo,  
depois que a putaria começou rolar no mundo.  
Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, 
todas, todas que provaram não conseguem me esquecer. 
É o pente, é o pente, é o pente. 
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Traição e traição, 
romance é romance,  
amor é amor  
e um lance é um lance. 
Sou foda.  

 
A letra da música é de autoria de Victor Hugo Vieira, um 

jovem funkeiro integrante do grupo Avassalador, que no ano de 
2012, quando se tornou conhecida no Brasil tinha apenas 19 
anos de idade. Nesse ano a música obteve a quarta colocação 
entre as mais tocadas em shows. Essa marca foi alcançada ao 
ser lançada e cantada na versão “funknejo” (mistura de funk 
com sertanejo) com a dupla Carlos & Jader. Os artistas 
afirmam, no site oficial, que ela “retrata uma brincadeira 
amorosa com muito humor”.24 

De acordo com Portal Terra25, o funk surgiu na década 
de 60 com o pianista Horace Silver, uma união do jazz com soul 
music, mas, foi James Brown quem inseriu um estilo dançante e 
o lançou ao mundo. O cantor Gerson King Combo, no ano de 
1969, trouxe o estilo soul music para o Brasil, com o disco 
Gerson Combo Brazilian Soul, tendo como sucessos brasileiros 
a música Asa Branca com batida importada dos Estados Unidos. 
Os cantores brasileiros, Tim Maia, Carlos Dafé e Tony Tornado 
adotaram a atitude e o estilo americano do Black Power nos 
sucessos do soul. Fundaram o movimento Black Rio, tendo 
como musa a paulistana Lady Zu. Nos anos 70 surgiram no Rio 
de Janeiro as primeiras equipes como a Soul Grand Prix e a 
Furacão 2000, que organizavam bailes dançantes. Nos anos 80 
sofre nova influência do ritmo da Flórida, o Miami Bass, com 
músicas mais erotizadas e batidas mais rápidas. Atualmente as 
letras das músicas estão mais sensuais e o ritmo dançante (new 
funk), o sucesso se espalhou pelo Brasil e atingiu outros lugares 
e ritmos como o Carnaval baiano.  

                                                        
24	  http://carlosejader.com.br/site/ 
25 http://www.terra.com.br/reporterterra/funk/historia_do_funk.ht	  
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Canção 2) Coitado. 
 
Coitado, se acha muito macho,  
sou que quem te esculacho,  
te faço de capacho.  
Se acha o bicho,  
nem era tudo aquilo que constava para os amigos.  
Eu sempre te defino desanimador.  
Prepotente, arrogante, não serve para amante,  
talvez nem pra ficante.  
E não se esqueça, que no final de tudo,  
quem vive de putaria leva fama de chifrudo.  
Antes de eu me esquecer,  
só pra você saber,  
todos, todos que provaram são melhores que você. 
Traição é traição,  
romance é romance,  
amor é amor 
e com você foi só um lance. 
É o pente, é o pente, é o pente,  
defender a mulherada e  
dando sequência no pente. 
 

A letra é de autoria da própria cantora sertaneja Naiara 
Azevedo. A música sertaneja atualmente possui diversas 
denominações (caipira, música raiz, sertanejo romântico, 
universitário, funkNejo) decorrentes dos variados tipos de sons. 
No Brasil comemora-se o dia do sertanejo no dia 03 de maio, 
desde o ano de 1964, data em que Geraldo Meireles (Marechal 
da Música Sertaneja) levou a dupla Tonico & Tinoco, em 
Aparecida (SP) para se apresentar  na cidade. Houve apoio da 
Rádio Aparecida e aceitação por parte dos violeiros, os quais, 
anualmente, desde o ano de 1960, seguiam em romaria para 
assistir a missa na cidade de Aparecida. O surgimento da 
música sertaneja remonta aos anos de 1910 segundo conta o 
jornalista e escritor Cornélio Pires no seu livro "Sambas e 
Cateretês". Com estilo genuinamente caipira destacaram as 
duplas Zico Dias & Ferrinho, Laureano & Soares, Mandi & 
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Sorocabinha, Mariano & Caçula, Tônico & Tinoco, etc. Por 
força das modificações melódicas, temáticas, inserção de novos 
instrumentos músicas, de forma gradativa, o estilo sertanejo 
“sai” do rural e “alcança” o urbano. A dupla Milionário & José 
Rico incorporou em suas canções os floreios de violino e 
trompete da tradição mexicana mariachi. Pena Branca & 
Xavantinho, Tião Carreiro, que formou dupla com Pardinho, 
inovavam ao fundir o sertanejo com samba e calango de roda. 
Léo Canhoto & Robertinho inseriu a guitarra em suas canções. 
Sérgio Reis, Renato Teixeira, Trio Parada Dura, Chitãozinho & 
Xororó, Leandro & Leonardo, Zezé di Camargo & Luciano, 
Chrystian & Ralf, João Paulo & Daniel, Chico Rey & Paraná, 
João Mineiro & Marciano, Gian & Giovani, Rick & Renner, 
Gilberto & Gilmar, Roberta Miranda, empreenderam um estilo 
romântico ao sertanejo.  

A partir desse momento, surge o “sertanejo 
universitário” estilo comercial, que abandona as letras 
sertanejas que retratavam a humildade e o homem do sertão. 
Passa a receber influência de outros estilos como o country 
americano, axé, pagode, funk e arrocha.  Artistas como 
Guilherme & Santiago, Bruno & Marrone, João Bosco & 
Vinícius, César Menotti & Fabiano, Jorge & Mateus, Victor & 
Leo, Fernando & Sorocaba, João Neto & Frederico, Gusttavo 
Lima, Luan Santana, Cristiano Araújo, Paula Fernandes, Michel 
Teló, ganham fama nacional e internacional26. 

Apresentado o relato sobre a origem e evolução do 
estilo funk e do sertanejo, passamos a analisar as letras das 
músicas “Sou Foda” e “Coitado” para verificar a constituição 
do ethos masculino e feminino nas canções consideradas 
“massivas”, as que alcançam uma quantidade expressiva de 
pessoas/público, um auditório completamente eclético.  
                                                        
26 http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-
noticias/entretenimento/2013/05/03/no-dia-do-sertanejo-conheca-a-
historia-do-estilo-musical-que-comecou-na-viola.htm 
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A letra da canção “Coitado” revela (des)construções 
discursivas e se traduz como uma resposta feminina a uma 
exaltação da virilidade do “macho”. A resposta, que pressupõe 
uma pergunta não explicitada, inicia-se com uma afirmação que 
pretende incomodar. Ao analisar conversas de casais, Fischman 
(2010) nos lembra  que na afirmação também há interação 
porque se preenche um espaço e solicita-se uma resposta. 
Assegura, ainda, que as afirmações são recursos utilizados mais 
pelos homens, os quais, quase sempre, recebem uma resposta 
das mulheres. É exatamente o que ocorre na letra em análise. 
Uma das formas de traduzir essas atitudes discursivas encontra-
se numa retórica instaurada a partir do poder e do saber. Numa 
inversão notória do discurso dominante, na canção acima, o 
poder do macho é significativamente anulado pela afirmação de 
um saber feminino nada subalterno e contundentemente 
depreciativo.   

Nas canções (Sou Foda e Coitado) sexo está 
relacionado ao poder. Poder de fazer, usar, gozar e de dizer. Se 
em torno do sexo e da sexualidade rondava o tabu secular de 
contradição, sedução, jogo, proibição, emerge um novo poder 
na resistência. Na relação de poder há quem o detenha e quem 
se submeta e a retórica pode sedimentar essa afirmação ou 
contribuir para mudá-la se, no campo discursivo, orador e 
auditório lutarem para estabelecer acordo e buscar a eficácia.   

Os dois oradores representam suas realidades como 
fatos. Para Reboul (2000, p. 164-5), os fatos são argumentos e 
“uma verificação que todos podem fazer, que se impõe ao 
auditório universal”. É imprescindível saber articular o fato com 
as presunções (verossímil), ou seja, com a confiança presumida, 
uma vez que, tal como o fato, essa também varia segundo o 
auditório e as ideologias.  

O orador, “precisa conhecer também as presunções de 
seu auditório”. Quanto aos valores, importa ressaltar que 
também variam de auditório para auditório e que valores 
universais, formais, possuem conteúdos diferentes e são 
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presumidos. Nos discursos, as questões referentes ao útil ou 
nocivo, ao belo ou feio, ao bem ou mal são constituídas de 
hierarquia de valores, atesta Reboul. 

Toda argumentação e análise retórica também se dão 
pelos lugares retóricos, os lugares do preferível, ou seja, os da 
quantidade e os da qualidade. Nas escolhas feitas pelo orador há 
indicação dos seus valores. Para Pistori (2001, p. 129) no lugar 
da qualidade “considera-se preferível uma coisa a outra porque 
é única ou rara, insubstituível” e “aparecem na argumentação 
quando se contesta a virtude do número”. Para Ferreira (2010, 
p. 71) “consiste na afirmação de que algo se impõe sobre os 
demais da sua espécie por ter mais qualidade, porque é único ou 
raro, original. O valor do único, do raro, expõe-se por sua 
oposição ao comum, ao vulgar, ao corriqueiro”. 

Nas músicas “Sou Foda” e “Coitado” os lugares 
retóricos indicam claramente os valores dos seus oradores e a 
adequação do discurso aos seus respectivos auditórios. 
Marcante a presença dos ethe (masculino e feminino) e dos 
discursos dominante e instituinte. A virilidade definida “pela 
reprodução, fisiológica e social” (DELON, 2013, p. 552) é 
(des)construída também pela reprodução dos discursos já 
incorporados ao longo da civilização. Nas letras percebe-se a 
“virilidade discursiva” e uma “resposta” como novo modelo 
social e discursivo da “mulher de verdade”, uma ampliação e 
reconstrução da memória discursiva do dizer da mulher e sobre 
a mulher, uma (des)construção do ethos feminino. 

Esse jogo discursivo, a dominação, o discurso 
dominante e instituinte, a igualdade de gênero, a 
(des)construção dos ethe tornam-se manifestos nas letras das 
músicas contemporâneas: “Sou Foda” e “Coitado”, que são 
discursos manifestamente polêmicos ante as contradições 
existentes. As provas retóricas (ethos, pathos e logos), aliadas 
aos lugares da quantidade e qualidade e ao contexto retórico são 
fundamentais nas (des)construções discursivas dos ethe nas 
músicas massivas, pois toda a argumentação se fundamenta em 
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valores, verdades, presunções e do prévio acordo entre o 
auditório e o orador.  

Percebe-se que na música “Coitado” o lugar da 
qualidade é muito explorado. A mulher exalta as suas 
qualidades em detrimento das do homem, principalmente no 
que se refere ao seu desempenho sexual, a sua virilidade, 
palavra sempre ligada à potência masculina. A música inicia 
com “coitado”, para demonstrar pena, dó, desprezo ao homem 
pouco viril. Essa desqualificação do ethos masculino continua 
na frase “se acha muito macho”. A mulher não encontra no 
homem as qualidades desejadas e esperadas, pois “macho” ele 
não é, tanto que é utilizado como “capacho”.  

Há uma submissão do homem à mulher que agora tem o 
poder de ditar as regras da relação tanto que o define como 
“desanimador”, “prepotente”, “arrogante”, “não serve para 
amante” e “nem para ficante”, ou seja, é um homem que tem 
pouca utilidade. O homem da música, além das “qualidades” 
supracitadas, também é “chifrudo”, analogia empregada para 
enfatizar a “falta de virilidade” e de “masculinidade”. 

O lugar da qualidade também aparece na comparação 
feita entre os tipos de envolvimento, de relacionamento 
amoroso e afetivo. Uma coisa é o romance, outra é o amor e 
outra é só um lance, ou seja, algo descompromissado, sem valor 
afetivo, sem interesse, tanto que não se pode falar em traição, 
porque traição é traição e com ele foi só um “lance”. A 
superioridade da qualidade sexual da mulher, da sua virilidade, 
é reforçada com a do fracasso do homem, já que “todos que 
provaram são melhores que você”.  

Na música “Coitado” a (des)construção do ethos  
feminino, de “mulher de verdade”, na contemporaneidade, se dá 
também com o argumento da qualidade, ao valorizar as suas 
conquistas e independência, inclusive sexual e uma 
desqualificação do ethos masculino ao atribuir qualidades 
negativas que contrariam o ethos prévio, daquele que se espera 
de um macho, um “homem de verdade”. O homem, o macho, 
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no discurso machista/dominante é o descrito na música “Sou 
foda”, aquele que “esculacha”, é “sinistro”, “perito”, 
“avassalador”, “vagabundo” e que “enlouquece” as mulheres ao 
ponto delas não o esquecerem. Típico discurso machista no qual 
o homem prova a sua virilidade, a sua potência, 
preferencialmente, “na cama”. Por outro lado, não há na música 
“Coitado” qualquer referência à palavra “cama”, porque a 
mulher não é só objeto de prazer porque “nem vive só de cama” 
como disse Rita Lee na música Rosa Choque. 

O lugar da quantidade também é explorado na música 
“Coitado”.  Para Reboul (2000, p. 166) “é preferível aquilo que 
proporciona mais bens, o bem maior, o mais durável, ou ainda o 
que proporciona o “mal menor”. Por essa óptica, o normal – no 
sentido do mais frequente – determina a norma, o obrigatório; 
assim expressões como ‘É isso que todos fazem’, ‘isso que 
todos pensam’ são dados como argumentos”  e  esse lugar é 
encontrado “quando se afirma que uma coisa é melhor do que a 
outra por motivos quantitativos. Funcionam como uma 
premissa maior subentendida, mas necessária para fundamentar 
a conclusão”  já que os “números são sempre persuasivos” 
(FERREIRA, 2010, p. 71). 

Na letra da música (Coitado), na frase “todos, todos que 
provaram são melhores que você”, o lugar da quantidade é 
ressaltado pela repetição de “todos”, ou seja, aqueles homens 
com que a mulher teve relacionamento são melhores que ele. A 
repetição cria um efeito de sentido de quantidade significativa 
de relacionamentos: romances, amores e lances anteriores que 
foram melhores. Como foram vários os relacionamentos é 
possível compará-los e estabelecer valores diferentes para eles, 
os quais, somados as qualidades atribuídas ao último, o descrito 
na música, de fato, não se enquadra no ethos do homem viril, do 
macho, daquele que deveria ser “foda”. Ele é, atualmente, um 
“coitado”.  

Os tipos de relacionamentos: romances, amores e lances 
são três formas de se obter prazer, cada qual com uma 
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intensidade diferente de envolvimento, e revelam também o 
lugar da quantidade. O homem da canção “Coitado” não serve 
para nenhum deles, é um desqualificado, já o da música “Sou 
Foda” é “pegador”. Nota-se uma construção discursiva 
reforçando o ethos do homem “pegador” e a projeção do ethos 
da mulher moderna, que também é “pegadora”. Percebe-se a 
utilização desses lugares (quantidade e qualidade) na 
(des)construção dos ethe masculino e feminino.  

Os ethe são forjados ora com o lugar da quantidade, ora 
com o lugar da qualidade, uma combinação de lugares retóricos 
que criam a imagem (ethos) do homem e da mulher 
contemporâneos, principalmente a do ethos feminino, da mulher 
que conquistou espaços, direitos e voz, um “domínio, um nível, 
uma estrutura, em resumo uma dimensão” (Reboul, 2000. p. 
35). 

A construção do ethos feminino é obtida com “dupla 
desconstrução”, a desconstrução do ethos masculino 
(virilidade/potência) e a do ethos feminino 
(castidade/submissão). A mulher contemporânea “deve” ser tão 
potente quanto o homem, não se fazer submissa, mas deve fazer 
o homem de “capacho”, lugar anteriormente destinado às 
mulheres que eram objetos do “gozar” masculino. Na música 
"Coitado" a mulher revelada “goza” física e discursivamente e 
já não é “prostituta”. O homem perdeu o poder! O poder do 
erotismo, aquele que gira em torno do corpo e da sexualidade, 
atualmente, pertencem a ambos! 

Há na música “Coitado” um discurso avesso ao 
discurso machista/preconceituoso, no qual o homem pode ter 
satisfação sexual, dizer sobre a sua performance sexual, 
denegrir a imagem da mulher e se vangloriar das suas 
conquistas, enquanto que a mulher deveria ouvir e manter-se 
silente. Discursivamente a mulher se iguala ao homem na 
questão dos direitos sexuais e ainda, se apresenta como um ser 
superior em “defesa da mulherada”. Para a mulher, o homem é 
definido como “desanimador, prepotente e arrogante, não serve 
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pra amante, talvez nem pra ficante” e “todos que provaram são 
melhores” que ele. A outra face da Eva, a fera, se desnuda e 
revela na música. Agora a mulher é o “bicho”, é a “fera”, um 
ethos efetivo que fora projetado e descrito anteriormente como 
na música Rosa Choque. 

A traição, embora praticada por ambos os sexos, sempre 
foi sinônimo do discurso machista. O homem traído podia lavar 
a sua honra com o sangue da mulher adúltera. Nota-se na 
música “Coitado” (discurso feminista) o mesmo tipo de 
construção discursiva da do machista já que, o homem atual, 
que vive de “putaria, leva fama de chifrudo”, de ridículo e 
desprezível. A mulher “sem vergonha” no discurso machista é 
tratada por “vaca”; no entanto, o homem contemporâneo que 
insiste na putaria é quem adquire um “par de chifres”.  

Tanto o discurso machista contido na música “sou 
foda” quanto o feminista na música “coitado” são construídos 
por vocabulário não culto, chulos, de fácil compreensão 
popular, de divulgação e aceitação massiva, e até obscenos, 
embora  

 
o vocabulário obsceno, em razão do crescente processo 
desmistificador do sexo tem alargado ainda mais o uso 
da linguagem obscena, hoje comum até como índice de 
coloquialismos, perdida a sua conotação injuriosa em 
determinas situações em que se pretenda força uma 
intimidade maior com o ouvinte”. A letra da música, por 
ser um texto, é um espaço significante, lugar de 
conflitos ideológicos, de sentidos, de discursividade, de 
formações ideológicas materializadas nas formações 
discursivas, consideradas as condições de produção e os 
mecanismos de funcionamento do discurso, no qual, os 
lugares dos protagonistas dos discursos formam as 
imagens discursivas que cada um atribui a si e ao outro 
(Preti,1984, p.63) 
 

Diante desse contexto retórico, quem pode ser definido 
como “foda” o homem ou a mulher? A linguagem é suporte de 
dominância, outrora, uma dominância exclusiva do homem, 
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atualmente, uma alternância de poder com a utilização pela 
mulher desse recurso como forma de resistência à opressão. Há 
uma crise da virilidade masculina que de acordo com Corbin 
(2013, p. 457/458) decorre das ameaças femininas com “novas 
exigências”, “reformulações” e “confusões” decorrentes da 
difícil concepção de “mulher honesta” e “mulher venal”, pois 
algumas mulheres “não hesitam em exibir o seu desejo, 
transgredindo as normas tradicionais do pudor”. 

A virilidade descola do discurso tipicamente masculino 
e, segundo Bourdieu, apud Coutrine (2013, p. 11), está numa 
“zona de turbulências culturais, num campo de incertezas, num 
período de mutação”, passa a ser entendida como “problema” 
oriundo da contradição do “modelo arcaico dominante” e “o 
conjunto das transformações políticas, sociais e culturais que 
reclamaram, ao longo do século, dos homens assim como das 
mulheres, uma redefinição das identidades sexuais que desse 
lugar a igualdade e à partilha”.  

A música “Coitado” apresenta o lado oculto da 
virilidade masculina, o medo da vulnerabilidade, da impotência 
sexual, enquanto a música “Sou Foda” o lado visível, do potente 
e do predador que tenta ofuscar o outro lado da moeda, da 
armadilha criada entre a imagem da “força física e potência 
sexual” e o ideal de “autodomínio e coragem”, uma repetição 
do discurso machista.  

 
O privilégio masculino é também uma armadilha [...] 
que impõe a cada homem o deve de afirmar, em 
qualquer circunstância, a sua virilidade [...] A virilidade 
entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, 
mas também como aptidão para o combate e para o 
exercício da violência, é antes de tudo uma carga. Tudo 
concorre para fazer do ideal da impossível virilidade o 
princípio de uma imensa vulnerabilidade. (BOURDIEU, 
apud COUTRINE, 2013, p.11/12). 
 

As duas músicas enfatizam a dominação, o discurso de 
poder que se dá pela manutenção do ethos masculino, 
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dominador, e a construção de um ethos feminino que também se 
revela dominador; no entanto, ambos se projetam como 
“potentes” e “viris” e se esquecem da “impotência” como 
condição do ser humano dotado de limites. A resposta à 
pergunta retórica quem é “foda” depende do orador, do 
auditório e de como administram a distância entre eles. Ambos 
são “fodas” ou, talvez, estejam “fodidos”!  

 
Considerações finais 

 
Existe uma (des)construção dos ethe masculino e 

feminino que se dá dentro de um contexto retórico, marcado por 
momentos históricos/sociais conflituosos que se materializam 
nas músicas. A vida humana não pode ser reduzida a dicotomia 
entre masculino e feminino e a renúncia da virilidade, de seus 
limites e expedientes imprevistos, como assevera Delon (2013, 
p. 564/587). 

A propalada mulher “de verdade” obrigada a silenciar o 
desejo sexual, sua sexualidade e erotismo, para não ser 
considerada prostituta cedia aos caprichos, mandos e desejos do 
homem e não os manifestava livremente, contudo, com as 
mudanças sociais e históricas, adquiriu independência 
profissional, pessoal, educacional, tecnológica e sexual. A 
mulher contemporânea ganhou voz e vez e é portadora do 
discurso de igualdade, sustentado pelo discurso feminista, um 
discurso instituinte que esboroa o discurso dominante.  

O ethe masculino e feminino, por força da liberação e 
proliferação desse discurso, inclusive sexual, (des)constrói a 
identidade do homem e da mulher e produz incerteza, dúvidas, 
divergências e problemas, campo fértil para atuação da retórica. 
Nesse sentido Baudrillard (1991, p.9-11) afirma que “nada é 
menos seguro do que o sexo”, a “proliferação está próxima do 
total desperdício”, a liberação produz a sua “indeterminação” e 
produz “mais falta, mais proibição, mais limite: é a perda de 
qualquer princípio referencial”.  
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Nas músicas analisadas percebe-se uma escalada da 
insegurança e da perda da referência, da identidade do 
masculino e feminino, ethe até então cristalizados pelo discurso 
dominante. As mulheres adotam ao que parece o “modelo 
discursivo masculino” de se posicionar no mundo e esquecem 
de que o “poder” pode estar na “sedução”, entendida como 
“domínio do universo simbólico” e que se opõe ao discurso da 
“produção de tudo fazer, falar e gozar”. Na sedução o(a) 
sedutor(a) é seduzido(a) pelo reencontro consigo mesmo(a), 
com a “imagem amável de si mesmo”. Na música “Rosa” do 
autor Pixinguinha, a mulher é descrita como “divina”, 
“graciosa”, “por Deus esculturada”, “linda flor”, uma mulher 
que seduz o homem; contudo, essa “sedução” não aparece na 
música “Sou Foda” e nem na “Coitado”, pois, agora o que 
importa é “ser pegador(a)”, ter “atitude”, que na verdade, revela 
apenas “utilidade” ou um ser “utilizável” para satisfação 
pessoal. 

Na música “Sou Foda” e na “Coitado” os oradores 
aproximam-se dos seus auditórios particulares, com eles criam 
“aproximação dos espíritos”, tornam os discursos persuasivos: o 
homem (ethos masculino), aquele que se diz “foda” discursa 
para o auditório masculino, a mulher (ethos feminino) dá a 
resposta com o “Coitado” e discursa para o auditório feminino. 
Analisadas, nesse contexto, é possível afirmar que os oradores 
conhecem a resposta e que os auditórios podem confiar neles, 
como afirma Meyer (2004, p.36). Por outro lado não há 
negociação da diferença quando os oradores desconsideram o 
auditório que não lhes são próprios. Nota-se isso na resposta 
contida na música “Coitado” (feminista) não esperada pelo 
“Foda” (machista). Na “Coitado” há rejeição ao discurso 
machista e o reforço de outros valores morais, modos de 
condução da vida, busca da felicidade e prazer próprios do 
feminino contemporâneo. Há uma violência ao masculino! Há 
uma violência ao próprio feminino!  
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Enfim a análise comprova a tentativa de manutenção do 
ethos masculino e uma autoconstrução do ethos feminino, de 
uma identidade e representação feminina, que “não é expressão 
de uma essência, mas uma afirmação de poder pela qual 
mulheres se mobilizam para mudar de como são para como 
querem ser. Reivindicar uma identidade é construir poder” no 
dizer de Castells (2013, p.235), construção que permeia o valor 
simbólico da forma linguística como dado,  o enunciador 
aprende e usa e cria sentidos, identidades e filiações de forma 
constante e mútua (Eckert e Ginet, 2010, p.105). 
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A construção histórica do ethos feminino e sua 

desconstrução na canção Pagu 
 

Sílvia Scola da Costa 
Wilson Lopes do Amaral 

Introdução 
Temos como objetivo neste artigo analisar a 

constituição do ethos feminino na canção popular brasileira. 
Como corpus, utilizaremos a canção Pagu, composta por Rita 
Lee e Zélia Duncan, no ano 2000. Buscaremos entender como o 
discurso construído pelas autoras contribuiu para a 
compreensão da ressignificação do universo feminino em seu 
aspecto mais íntimo, sua individualidade, demonstrando um 
pouco de seus desejos e anseios. Com uma sintética 
retrospectiva histórica, tentaremos também entender como por 
meio do discurso presente na canção ocorre a desconstrução de 
estereótipos femininos tidos como supremos e necessários ao 
público masculino, com o objetivo de demonstrar e valorizar 
exatamente o oposto desses estereótipos. 

 
1. A canção Pagu 

Rita Lee teve destaque na canção popular brasileira a 
partir da segunda metade da década de 1960, quando integrou o 
grupo “Os Mutantes”, e seguiu carreira independente nos anos 
de 1970. A principal constituição de sua imagem, e o que 
promove a cantora, é a irreverência e o deboche. A imagem 
construída pela cantora passa a se opor à tradicional figura da 
mulher, tanto pela postura assumida no palco, como pelo 
figurino, estética, letras das canções de seu repertório, por 
abordarem de modo peculiar temas relacionados ao cotidiano, 
amor e sexualidade. 

A música com o título de Pagu é uma referência à 
mulher forte e incrível que foi Patrícia Galvão, a “Pagu”, 
apelidada assim por Raul Bopp, ao confundir o sobrenome de 
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Patrícia com Goulart. O próprio Bopp aconselhou a escritora e 
jornalista a usar um pseudônimo literário e sugeriu, na época, 
que Patrícia utilizasse as duas primeiras iniciais do seu nome e 
de seu sobrenome. 

Pagu foi excelente atriz, comunista, socialista, poetisa, 
escritora, jornalista e mãe. Era uma mulher inconformada com 
os valores sociais e os ideais machistas de sua época; uma 
mulher que, ao fim da década de 1920 e início de 1930, saía 
completamente fora dos modelos convencionais em relação à 
mulher comum, servil e doméstica. Participava ativamente de 
greves e por esse motivo foi presa. Quando foi libertada, deixou 
o Brasil rumo à Europa e, em Paris, em 1935, Pagu foi presa 
novamente por ser comunista e por falsa identidade. Durante a 
prisão, em Paris, foi torturada durante cinco anos. 

Ao ser liberta, em 1940, retornou ao Brasil e cursou 
Artes dramáticas. Não estamos falando de uma revolucionária 
qualquer, mas da primeira mulher a ser presa no Brasil por 
questões e razões políticas; por falar e escrever o que pensava, 
sem medo e com muita coragem. Uma mulher de traços 
marcantes, pois era vista como inovadora libertária. De acordo 
com Moraes, na Revista de História online, na seção “Rebelde e 
engajada”, de 18/01/2011, Pagu usava maquiagem forte nos 
olhos, trazia os lábios sempre cobertos pelo batom vermelho, 
cabelos compridos e um olhar desafiador. Como se não bastasse 
ser linda, inteligente, determinada e versátil. 

Pagu engravidou de Oswald de Andrade em 1929, 
quando ele ainda era casado com a pintora Tarsila do Amaral. 
Mas, no mesmo ano, Pagu se casa com o pintor Waldemar 
Belisário para retratar as aparências, embora não se importasse 
se as pessoas iriam julgá-la e condená-la. Como ligar para tais 
julgamentos, se ela era um sujeito tão libertário, feminista, 
sempre em busca da defesa da mulher? 

Em 1933, Patrícia Galvão publicou a obra “Parque 
Industrial” sob o pseudônimo “Mara Lobo”, cuja capa sugeria a 
condição da mulher operária. 
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A obra é uma dupla denúncia aos abusos moral e 
sexual, que exigia a castidade e a virgindade das mulheres, 
enquanto os homens eram estimulados à liberdade sexual por 
meio dos abusos com as pobres mulheres operárias. Com esse 
livro, Pagu tentou denunciar o abuso dos burgueses sobre os 
proletariados e a revolta dos explorados. 

Pagu teve uma vida curta, apenas 52 anos (1910-1962), 
pois foi acometida pelo câncer. Morreu em 16 de dezembro de 
1962. Trata-se da figura brasileira autêntica das lutas 
revolucionárias e ideológicas, guerreira e determinada pelas 
causas feministas. Após sua morte, ocorreu o golpe militar de 
1964 e, em 1968, a luta pelos direitos das mulheres. 

As mudanças políticas do início do século XXI, a 
reconfiguração do mercado de trabalho que abriu, ainda que 
lentamente, outras possibilidades ao universo feminino e a 
erotização da mulher por meio dos ritmos musicais funk e axé, 
influenciou o contexto retórico de produção da canção que 
veremos a seguir:  

 
Pagu 
Mexo, remexo na inquisição  
Só quem já morreu na fogueira 
Sabe o que é ser carvão   
Eu sou pau pra toda obra  
Deus dá asas à minha cobra  
Minha força não é bruta  
Não sou freira, nem sou puta... 
Porque nem toda feiticeira é corcunda  
Nem toda brasileira é bunda  
Meu peito não é de silicone 
Sou mais macho que muito homem 
Nem toda feiticeira é corcunda 
Nem toda brasileira é bunda  
Meu peito não é de silicone,  
Sou mais macho que muito homem 
Sou rainha do meu tanque 
Sou Pagu indignada no palanque 
Fama de porra-louca, tudo bem 
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Minha mãe é Maria-Ninguém 
Não sou atriz, modelo, dançarina 
Meu buraco é mais em cima 

 
2. O ethos feminino e seus tabus no discurso religioso e no 
discurso secular 

A imagem da mulher nos textos bíblicos é constituída 
em uma sociedade patriarcal, ou seja, o feminino é pensado sob 
uma ótica masculina, o que podemos notar também em textos 
laicos. O ethos feminino, tanto no discurso religioso quanto no 
discurso laico, é discursivamente construído:  
 

A palavra discurso deriva de dis + cursos. Dis- é uma 
partícula que significa: dividir, separar, dispensar. 
Cursus vem do verbo cursare, frequentativo de currere 
= correr. Daí, discursar, pelo nome, significa percorrer 
um tema, através de seus vários ângulos. Da ação de 
discorrer resulta o discurso, como um produto. Pela 
força da etimologia, discurso supõe uma atividade 
predominantemente, intelectual, dissertativa e 
argumentativa. (Tringali, 2014, p. 26). 

 
A religião está sedimentada no discurso. A palavra tem 

lugar central na religião, dela emanam os princípios básicos da 
fé (nas narrativas míticas e na institucionalização do dizer 
religioso) e por ela o homem manifesta a sua crença (nos ritos 
que demonstram unidade dos princípios religiosos). A 
participação de uma comunidade religiosa depende da profissão 
da fé. A fidelidade religiosa está relacionada à unidade 
discursiva, ou seja, comungar de uma mesma fé é compartilhar 
os seus dizeres. 

Há uma distinção entre discurso bíblico, discurso 
teológico e discurso religioso, conforme aponta Nascimento 
(1993). 

Discurso bíblico: aquele que tem como propriedade 
fundamental a fé e como referente Deus. É a palavra revelada 
no caso das narrativas do Antigo Testamento ou é a palavra de 
Deus encarnada, vivida, no caso do Novo Testamento. Assim, o 



As Mulheres que a Gente Canta 
 

 
161 

 

discurso bíblico é fonte de mudança, pois é palavra inspirada, 
vista como narrativa mítica que contém as verdades religiosas 
ou palavra inspiradora que auxilia a construção de verdades 
fundamentais para a fé. O discurso bíblico é depositário de 
exemplos que auxiliarão na construção dos outros discursos que 
estão relacionados à fé. 

Discurso teológico: 
 

(...) referente Deus, sujeito real, na medida em que torna 
sua existência histórica em Jesus Cristo, que é sujeito e 
ator privilegiado dessa prática discursiva. Ou seja, o 
discurso teológico define-se como aquele que há uma 
compreensão ampla de Deus. (Nascimento, Sayeg-
Siqueira, Ferreira, & Nascimento, 2009, pp. 54-5) 

 
O discurso teológico está articulado à compreensão 

mitológica de quem é Deus. No sentido mítico a teologia é a 
estrutura fundamental e fundante da fé, é o dizer da criação que 
regula e cria os outros dizeres. 

Discurso religioso: fundado pelo discurso teológico, 
emana da autoridade eclesial, propriedade a ritualização, o 
referente é o homem em sua relação com Deus e os outros 
homens. 

As comunidades religiosas e seculares são formadas por 
uma tríplice relação: mito, totem e tabu.  

Segundo Eliade (2011), o mito é um conjunto de 
histórias verdadeiras que narram o princípio de tudo. Relata 
somente o que aconteceu no tempo e no espaço primordial, 
mostra as manifestações do sagrado no mundo, demonstra que o 
homem é o que é, graças às intervenções dos seres mitológicos 
(sobrenaturais), que o fizeram um ser mortal, sexual e cultural. 

O totem é o objeto ou o animal que é cultuado como 
sagrado, pois, segundo a crença de diversos povos primitivos e 
modernos, é ancestral que dá origem a um clã: “O totem é do 
mesmo sangue que o indivíduo, daí a interdição do sangue 
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(ligada à defloração e à menstruação) proibir relações sexuais 
com a mulher do mesmo totem” (FREUD 2013, p.124). 

Consideraremos, com Guérios (1979 [1956]) e Ullmann 
(1977 [1964]), tabus linguísticos como sanções e restrições que 
atuam como impeditivos de pronúncia de certas palavras. As 
crenças atribuem às palavras magia, poderes sobrenaturais, 
benéficos ou maléficos. Assim, manifestações positivas ou 
negativas, desse poder, só se dão por meio da pronúncia dessas 
palavras. Para evitar, sobretudo, os malefícios dos poderes 
mágicos de tais vocábulos, não se “ousa” dizê-los em voz alta 
ou eles são substituídos por sinônimos (eufemismos ou 
disfemismos). 

Conforme Kroll (1984), os eufemismos são formas de 
abrandamento por substituição de palavras consideradas 
ofensivas ou desagradáveis. Já os disfemismos são formas de 
amplificação do valor ofensivo ou desagradável de um 
determinado nome. 

O discurso religioso que emana do discurso bíblico 
influenciou e influencia o pensamento das sociedades 
patriarcais modernas. No Velho Testamento, existe a 
apresentação de um Deus que é pai e, portanto, masculino. Ele 
cria primeiramente o homem e posteriormente a mulher: 

 
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o 
homem, e este adormeceu; tomou-lhe, então, uma das 
costelas, e fechou a carne em seu lugar; e da costela que 
o senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe 
ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos 
meus ossos, e carne da minha carne; ela será chamada 
varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará 
o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua 
mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o 
homem e sua mulher; e não se envergonhavam. (grifo 
nosso) (GÊNESIS 2: 20-25). 

 
Podemos perceber que, em um primeiro momento, no 

texto bíblico a mulher também foi criada à imagem e 
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semelhança de Deus para ser ao homem um auxílio e na união 
de seus corpos uma só carne. Podemos notar no excerto bíblico, 
que após a criação de sua auxiliadora o único a se manifestar 
verbalmente é o homem, fazendo uso dos pronomes possessivos 
meus, minha e sua. A mulher vem a se manifestar por meio da 
palavra no livro de Gênesis no diálogo com a serpente: 

 
2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do 
jardim comeremos, 3 mas, do fruto da árvore que está no 
meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem 
nele tocareis, para que não morrais. 4 Então, a serpente 
disse à mulher: Certamente não morrereis.5 Porque Deus 
sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os 
vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o 
mal. 6 E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para 
se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para 
dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu 
também a seu marido, e ele comeu com ela. 7 Então, 
foram abertos os olhos de ambos, e conheceram 
que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram 
para si aventais. (GÊNESIS, 3: 2-7) 

 
A quebra de um tabu faz com que surja a noção de 

ruptura e, como consequência, a necessidade de movimentos 
discursivos para a volta ao estado de graça. O pecado original, a 
emulação, ou seja, a vontade de ser como Deus, faz surgir para 
o homem a consciência de si. Ele percebe a si e tem assim, a 
percepção do outro. Por vergonha de sua humanidade, conforme 
Bueno (1965), surge o primeiro objeto eufêmico, que visa 
abrandar o efeito desagradável provocado ante alguém, a folha 
de parreira.  

O pecado original como é posto em Gênesis, demonstra 
o ímpeto passional tanto do homem quanto da mulher, assim 
ambos são condenados por Deus: 

 
E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da 
tua conceição; em dor darás à luz filhos; e o teu desejo 
será para o teu marido, e ele te dominará.E ao homem 
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disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e 
comeste da árvore de que te ordenei dizendo: Não 
comerás dela; maldita é a terra por tua causa; em fadiga 
comerás dela todos os dias da tua vida. (GÊNESIS 3:16-
17)   

 
Embora a maldição seja direcionada aos dois, podemos 

notar em outras passagens bíblicas que é a mulher quem mais 
sofre por consequência dos tabus e também dos tabus 
linguísticos.  

Uma organização proposta por Ullmann (1977) 
classifica os tabus em três grupos: decência, medo e 
delicadeza. 

O tabu de decência: não se pronunciam palavras que 
tenham cunho sexual e que tenham relação com partes do corpo 
ou suas funções. 

O tabu de medo: evita-se dizer nomes de seres 
sobrenaturais ou são substituídos por eufemismos.  

O tabu de delicadeza: evita referência às doenças, 
defeitos físicos, morte e assuntos desagradáveis em geral. 

Os tabus de decência presentes nos textos bíblicos estão 
vinculados, na sua maioria, ao universo feminino: a 
menstruação, a prostituição, a traição conjugal, o sexo fora do 
matrimônio e a efeminação. A mulher, no Antigo Testamento, 
durante o período menstrual deveria manter-se afastada de toda 
a sociedade, pois o seu sangue tornaria impuro tudo que ela 
tocasse. No caso dos pecados relacionados ao sexo, esses eram 
punidos com a morte.  

Temos também na letra da canção, no verso “Eu sou 
pau pra toda obra”, a mulher que, emancipada, não recusa 
qualquer trabalho e faz o necessário para sobreviver. A crítica 
social à ausência de liberdade da mulher está presente nos 
versos “Deus dá asas à minha cobra/Minha força não é 
bruta/Não sou freira, nem sou puta...”. A metáfora dar asas à 
cobra, nesse contexto, significa dar liberdade para que a mulher 
seja quem ela quiser ser. Há ainda uma relação com o texto 
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bíblico, uma vez que a distinção entre o masculino e o feminino 
está presente na palavra força: a do homem é tomada pela 
oradora como bruta e a da mulher reside entre o ser inocente ou 
ser pecaminosa, o que demostra a sensualidade. 

Podemos notar que existem atos e palavras proibidos 
para mulheres e que as sociedades religiosas e seculares fazem 
uma distinção do que é próprio ou impróprio a elas, delimitando 
assim, a criação de um ethos. Ao contingenciar o 
comportamento e o discurso, restringimos as possibilidades de 
constituição de um ethos. Existem, dessa forma, regras que 
determinam o aceitável e o inaceitável.  

O ethos diz respeito ao caráter moral do orador, 
demostrado ao longo do discurso e tem por finalidade obter a 
confiança do auditório, para haver assim, adesão à crença.  

O ethos vincula-se ao argumento de autoridade. Ele, de 
acordo com Meyer, “é o ponto final do questionamento” 
(2007a, p. 35). Ao passo que se o auditório põe-se a ouvi-lo e 
segui-lo e, aceita dessa maneira, por sua boa conduta e pela 
confiança transmitida, sua autoridade, findam-se os 
questionamentos, pois as respostas fornecidas pelo orador são 
aceitas como o mais próximo da verdade. O ethos é o orador, 
mas também é o próprio argumento de autoridade. 

Ethos é o caráter moral de quem profere o discurso e é 
construído antes e durante ele. Para mobilizar o auditório em 
favor de sua causa, o orador deve mostrar-se prudente, 
benevolente e virtuoso. 

Os três primeiros versos da canção em acordo com o 
contexto dos anos 2000 citam a inquisição. No ano do jubileu, a 
igreja faz o primeiro pedido de perdão oficial por conta da 
inquisição. Durante o Pontificado de João Paulo II, a igreja fez 
inúmeros pedidos de perdão às mulheres, aos judeus, aos negros 
e aos índios. O trecho em questão faz alusão às mulheres 
queimadas na fogueira por serem acusadas de bruxaria, a ironia 
presente no fragmento “Só quem já morreu na fogueira/Sabe o 
que é ser carvão”, demostra ainda um descontentamento com a 
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igreja. O ethos feminino mostra que, embora a igreja tenha 
pedido perdão, ela continua a cometer, mesmo brandamente, os 
mesmos crimes, ou seja, a mulher continua a queimar e ser 
lançada à condenação. 

O verso inicial do refrão “Porque nem toda feiticeira é 
corcunda”, denota que na beleza feminina reside um encanto 
que segue a ordem do sobrenatural, ou seja, aquilo que está 
oculto, um feitiço, um encanto. Já em: “Nem toda brasileira é 
bunda/Meu peito não é de silicone”, há uma crítica à 
transformação da mulher em objeto sexual, o que é tema 
recorrente do gênero musical funk e axé.  

Temos ainda a ruptura de um tabu sexual e a valoração 
da mulher em: “Sou mais macho que muito homem”, frase que 
demonstra o masculino em substituição ao feminino, a oradora 
aponta que há, entre homens e mulheres, uma condição de 
igualdade de importância, uma vez que a palavra macho está 
relacionada à força, ao vigor e à capacidade de prover. A 
mulher pode ter os mesmos atributos considerados masculinos, 
e tem capacidade, inclusive, de superá-los, ser “mais macho” 
que os homens.  

Reinar é um ato de governar, de decidir de escolher. No 
verso “Sou rainha do meu tanque”, a oradora afasta-se das 
limitações que lhe foram impostas para afirmar sua identidade, 
sua liberdade de escolha. Faz também referência à “rainha do 
lar”, expressão utilizada muitas vezes para se referir à mulher, 
que não deveria fazer qualquer conjecturação social, a ela cabia 
apenas afazeres domésticos.  

A referência direta à modernista Pagu aparece em “Sou 
Pagu indignada no palanque”: o pathos, a indignação volta-se 
contra aqueles que abusam da condição feminina. A “Fama de 
porra-louca, tudo bem” que é aceita pelo ethos, está relacionada 
à espontaneidade e à ausência de juízo, o que permite ao orador 
manifestar-se sem preocupação uma vez que o discurso do 
louco, conforme Foucault (1999), é nulo ou se apresenta como 
aquele dotado de poderes especiais.  
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A alusão à canção Maria-Ninguém composta por Carlos 
Lyra é inserida no verso: “Minha mãe é Maria-Ninguém”. 
Nessa canção o autor retrata a singularidade de uma Maria em 
seus versos. Essa Maria é diferente de tantas outras, pois é 
alguém que se coloca acima dos homens. 

No verso “Não sou atriz, modelo, dançarina”, há a não 
aceitação dos rótulos impostos pela sociedade da época. O ethos 
mostra alguém que rompe com as exigências impostas, não 
finge ser quem não é, não se coloca como alguém modelar ou 
como o objeto de desejo de alguém. Em “Meu buraco é mais 
em cima”, o orador demonstra que é quem quer ser, não um 
problema complicado a ser resolvido.  
 
3. A construção histórica do ethos feminino 
  

O ensino às mulheres sempre foi relegado, conforme 
nos relata Manguel (1997, p. 91), em seu livro História da 
Leitura, ao passo que os homens sempre tiveram prioridade 
para receber instrução. Aos meninos aconselhava-se que não 
devessem aprender a ler antes dos sete anos de idade, sendo 
essa a idade mais tenra em que poderiam tirar proveito da 
instrução e suportar a tensão de aprender. Porém, outros 
acreditavam que não deveriam permitir que a mente da criança 
ficasse ociosa nem por um instante. 

A educação para meninas era questionada por 
moralistas medievais. “Não é apropriado que meninas aprendam 
a ler e escrever, exceto se quiserem ser freiras, pois de outra 
forma poderão, chegada a idade, escrever ou receber missivas 
amorosas”, advertia o nobre Philippe de Novare, embora muitos 
de seus contemporâneos discordassem da afirmação. “As 
meninas devem aprender a ler a fim de aprender a verdadeira fé 
e proteger–se dos perigos que ameaçam suas almas”, 
argumentava o cavaleiro de la Tour Landry. Nos lares 
aristocráticos era possível encontrar mulheres plenamente 
letradas. (MANGUEL, 1997, p. 92) 
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O verso da canção de Pagu “Não sou freira, nem sou 
puta” remete ao tempo citado em que apenas as freiras 
poderiam receber instrução, pois se meninas comuns o 
fizessem, poderiam receber ou enviar cartas e assim manter um 
romance escondido. Ao manter um romance, a moça poderia 
perder sua inocência e, caso isso acontecesse, seria considerada 
“fácil” ou “puta”, conforme a canção. 

Ainda de acordo com o autor, a hostilidade arraigada 
contra as mulheres não seria superada com facilidade. A 
advertência de Deus à Eva no Gênesis 3:16 foi usada 
repetidamente para pregar as virtudes da docilidade e brandura 
feminina: “teus desejos te impelirão para teu marido e tu estarás 
sob o seu domínio. “A mulher foi criada para ser a companheira 
e ajudante do homem”, parafraseou santo Tomás de Aquino. Na 
época de Martini – pintor que retratou, em 1333, Maria, mãe do 
menino Jesus com um livro em suas mãos – São Bernardino de 
Siena, talvez o pregador mais popular de seu tempo, viu em 
Maria de Martini não alguém que tivesse intimidade com Deus, 
o Espírito, mas um exemplo de submissa e cumpridora dos 
deveres. 

Nesse contexto, associar Maria com poder intelectual 
era um ato temerário. Na introdução a um livro escolar escrito 
para seus alunos em Paris, Abelardo deixou claro o valor da 
curiosidade intelectual: “Duvidando chegamos a questionar, e 
questionando aprendemos a verdade”. O poder intelectual vinha 
da curiosidade, mas para os detratores de Abelardo – cujas 
vozes misóginas São Bernardino ecoava – a curiosidade, 
especialmente nas mulheres, era um pecado, o pecado que 
levara Eva a provar do fruto proibido do conhecimento. A 
inocência virginal das mulheres deveria ser preservada a 
qualquer custo. (MANGUEL, 1997, p. 246) 

Mais uma vez temos a relação entre a purificação da 
mulher, a inocência virginal desvinculada do conhecimento. 
Somente as freiras poderiam receber instrução, pois estas se 
manteriam virgens. Se as moças comuns tivessem curiosidade 
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em aprender, poderiam ter o destino de Eva, que corrompeu seu 
companheiro Adão e foi expulsa do Paraíso. O verso “Não sou 
freira, nem sou puta” é retomado aqui, pois as mulheres podem 
estar no meio-termo, nem totalmente puras, freiras, com 
inocência virginal, tampouco serem consideradas “putas”. 

Na concepção de São Bernardino, a educação era o 
resultado perigoso da curiosidade – e sua causa maior. A 
maioria das mulheres de todo o século XIV – na verdade de 
toda a Idade Média – era educada até o ponto em que isso fosse 
útil ao lar dos homens. Dependendo da posição social que 
ocupavam, as jovens recebiam pouco ou nenhum ensinamento 
intelectual. Se crescessem em uma família aristocrática, seriam 
treinadas para serem damas de companhia ou ensinadas a dirigir 
uma propriedade, atividade que exigia apenas uma instrução 
rudimentar em leitura e escrita, embora algumas se tornassem 
bastante letradas. Se pertencessem à classe mercantil, 
desenvolveriam alguma habilidade nos negócios e, nesse caso, 
era essencial um pouco de leitura, escrita e matemática. 

Comerciantes e artesãos às vezes ensinavam suas artes 
às filhas que esperavam transformar em assistentes sem salário. 
Os filhos dos camponeses de ambos os sexos não costumavam 
receber qualquer instrução. Nas ordens religiosas, as mulheres 
às vezes exerciam atividades intelectuais, mas o faziam sob a 
constante censura de seus superiores religiosos masculinos. Na 
medida em que as escolas e universidades estavam, em sua 
maioria, fechadas às mulheres, o florescimento artístico e 
intelectual do final do século XII ao século XIV esteve centrado 
nos homens. As mulheres cujas obras notáveis emergiam nessa 
época – como Hildegard de Bingen, Juliana de Norwich, 
Cristina de Pisa e Maria da França – são consideradas 
vencedoras contra todas as probabilidades.  

No verso “Sou rainha do meu tanque”, temos 
claramente a concepção de como a mulher foi retratada 
historicamente, ao passo que o homem foi constituído 
socialmente como rei. A mulher poderia ser apenas rainha do 
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lar, cuidar e mandar na casa, em sua casa, em seu tanque, em 
seu fogão. “Sou Pagu indignada no palanque” retrata a mulher 
que descobre seu potencial, sua força intelectual, “Minha força 
não é bruta”, e não quer mais simplesmente ser a rainha do lar, 
a rainha do tanque, quer também ter vida social ativa, ser 
respeitada por suas ideias: “Meu buraco é mais em cima”, e não 
apenas por seus afazeres domésticos. 

Ainda de acordo com Manguel, por volta do ano 500, 
Clóvis, rei dos francos, depois de se converter ao cristianismo e 
reforçar o papel da Igreja, baniu a adoração da deusa da 
Sabedoria sob suas diversas formas – Diana, Ísis, Atena – e 
fechou o último dos templos dedicados a ela. A decisão de 
Clóvis seguia ao pé da letra a declaração de São Paulo (I 
Coríntios 1:24), segundo a qual somente Cristo é “a sabedoria 
de Deus”. O atributo da sabedoria então usurpado da divindade 
feminina, passou a ser exemplificado com a vasta e antiga 
iconografia que representa Cristo com livros. 

A noção de que certos livros se destinam aos olhos de 
determinados grupos é quase tão antiga quanto a própria 
literatura. Alguns estudiosos sugeriram que, tal como a epopeia 
e o teatro gregos tinham como alvo primário uma plateia 
masculina, os primeiros romances gregos destinavam-se 
provavelmente a uma plateia predominantemente feminina. 

Ainda de acordo com Manguel (1997), embora Platão 
escrevesse que na sua república ideal a escola seria compulsória 
para ambos os sexos, um de seus discípulos, Teofrasto, 
argumentava que se deveria ensinar às mulheres apenas o 
suficiente para administração de um lar, porque a educação 
avançada “transforma a mulher numa comadre preguiçosa e 
briguenta”. “Sou Pagu indignada no palanque”, a mulher 
indignada é aquela consciente de que a mulher não é inferior ao 
homem, é uma igual. Ser tagarela e briguenta é tão somente 
reconhecer sua igualdade e por ela, lutar. 

Uma vez que a alfabetização entre as mulheres gregas 
era baixa (ainda que se tenha sugerido que as cortesãs fossem 
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“perfeitamente letradas”), escravos instruídos leriam os 
romances em voz alta para elas.  

O tema era amor e aventura; o herói e a heroína eram 
sempre jovens, belos e bem-nascidos; a desgraça caía sobre 
eles, mas o final era sempre feliz; esperava-se que houvesse 
confiança nos deuses, bem como virgindade e castidade (pelo 
menos da heroína).  

Desta forma, a mulher foi impelida a acreditar que a 
felicidade estava em encontrar “seu cavaleiro” que a honraria, 
manteria sua virgindade, e se casaria com ela. Os romances 
distraem, fazem sonhar e almejar o que é lido, no caso das 
mulheres dos séculos passados que não podiam ler, pois não 
sabiam, o que era ouvido.  

As mulheres da corte japonesa, embora privilegiadas 
em comparação com as das classes mais baixas, estavam 
sujeitas a uma série de regras e limites. Quase totalmente 
isoladas do mundo externo, forçadas a seguir rotinas 
monótonas, limitadas pela própria linguagem (pois, com raras 
exceções, não eram instruídas nos vocabulários de história, 
filosofia, direito “e qualquer outra forma de conhecimento” e 
suas trocas normalmente se realizavam por cartas e não por 
meio de conversas), as mulheres tiveram de desenvolver por si 
mesmas – apesar das restrições-  métodos astutos de explorar e 
ler sobre o mundo em que viviam, bem como sobre o mundo 
fora de suas paredes de papel. 

A aparência era fundamental, e, desde que 
aparentassem indiferença pelo conhecimento e ignorância 
inabalável, as mulheres da corte podiam manejar para se 
subtrair à sua condição. Nessas circunstâncias é espantoso que 
tenham conseguido criar a principal literatura daquele período, 
inventando até alguns gêneros no processo. Ser ao mesmo 
tempo a criadora e a fruidora da literatura – formar, por assim 
dizer, um círculo fechado que produz e consome o que produz, 
em meio às coerções de uma sociedade que deseja que o círculo 
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permaneça subserviente, deve ser visto como um extraordinário 
ato de coragem. 

A luta feminina por reconhecimento como membro 
social, atuante, foi tortuosa, difícil e ainda não está acabada. 
Aos poucos as mulheres foram conquistando direitos sociais e 
políticos, rompendo barreiras que impediam sua expressão 
intelectual, conquistando o poder de falar de si, com sua própria 
voz. 

As escritoras (no feminino) passaram a falar de si, num 
processo de conscientização de sua situação social. A busca por 
igualdade de direitos e de decisões, na década de 1960 
demonstra uma mudança comportamental da mulher, que passa 
a assumir um discurso de liberdade e autoafirmação. 

A rebeldia surge como uma ruptura da identidade 
feminina traçada até então. A mulher que existira, até o 
momento, calada, subserviente estava dando lugar a outra 
mulher, determinada, com identidade autônoma. 

Escrever, e cantar o que se escrevia, foi um marco no 
processo, podemos dizer de emancipação feminina. O discurso 
é a ação por meio da qual as ideologias e os valores de grupos 
são modificados ou cristalizados. Cantar a independência, as 
vontades femininas e se colocar enquanto ser igual ao homem, 
foi uma conquista feminina, galgada por alguns séculos. 

As músicas, como qualquer outro gênero textual, 
deixam marcas da subjetividade dos sujeitos, carregando 
significados culturais e representações de gênero, e as relações 
de gênero – relações de poder – surgem nos enunciados 
construídos e tomados como naturais pelo senso comum a partir 
de sua naturalização. Dessa maneira, a linguagem cria 
representações sociais, que podem contribuir para a construção 
de uma realidade comum a um conjunto social. 

Com a multiplicação dos sistemas de significação e 
representação cultural, há também uma multiplicidade de 
identidades possíveis que faz com que o sujeito identifique-se, 
ainda que temporariamente, com as diversas identidades 
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apresentadas ou adapte-se a uma dessas possibilidades tentando 
definir, quase todas as suas atitudes. O homem contemporâneo 
busca uma forma de identificar-se na sociedade que vive, pois 
hoje é um ser com identidade irregular.  

 
Considerações Finais 

 
O tema mulher tem sido discutido e rediscutido ao 

longo de milênios desde a criação. As representações do 
feminino e do masculino têm sido construídas por meio do 
discurso, envolvendo e revelando relações de poder. Dessa 
forma, a linguagem cria representações sociais, produz sentidos  
e institui o real. 

Assim como as mulheres da corte japonesa que 
desenvolveram métodos astutos, ainda que cheias de restrições 
para explorar e ler sobre o mundo em que viviam, fora de suas 
paredes de papel, foram criadoras e fruidoras da principal 
literatura daquele período (possivelmente 1010), as escritoras da 
década de 1960 também o fizeram. 

Expor a situação, falar de si, emergiu em um processo 
de conscientização da atual situação social do público feminino. 
A busca pela igualdade entre os gêneros eclodiu em uma 
mudança comportamental da mulher, que passou a assumir um 
discurso de liberdade e autoafirmação. 

A figura da mulher que existira até então, calada, 
subserviente, pacífica, deu lugar a outra figura, autônoma, 
determinada, que busca a igualdade entre os gêneros. É inegável 
que anos de submissão, em que censuras foram impostas,  não 
se apagarão da constituição do ethos feminino e que ainda há 
grande caminho a ser percorrido. 

Nesse contexto, é comum, na busca de uma identidade 
autônoma, que para constituição do ethos a mulher tenha que 
romper alguns tabus. Há, então, a ruptura com os paradigmas de 
um padrão de comportamento, a imagem discursiva esperada dá 
lugar a um ethos imanente que, conforme Meyer (2007), é a 
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projeção do ethos aos olhos do pathos que, em vista da 
persuasão, busca atestar a sua moralidade, pode assim, mostrá-
la realmente ou, simplesmente, fingi-la.  Logo, moralmente, a 
mulher mostra-se, divergindo, muitas vezes, daquilo que é 
esperado e aceito para a sociedade. 

O ethos como fonte de respostas ao pathos, no caso da 
mulher, busca firmar-se também como um argumento de 
autoridade. Se temos no pathos a fonte das perguntas, ethos é 
fonte de respostas.  

Nessa conjectura, cabe à mulher firmar-se como fonte 
de respostas, posto que, o universo feminino é, 
indubitavelmente, diferente do universo masculino. Ainda que 
tenhamos resquícios das sociedades patriarcais em nossa 
cultura, que são de certo modo reflexo da hegemonia religiosa, 
cujos dizeres perpetuam-se na cultura popular, devemos nos 
ater a que a mudança nos padrões de comportamento, no 
modelo de família, ainda que lentamente, apontam para um 
reconhecimento da importância do papel feminino na sociedade. 

De acordo com Coelho (2002), a mulher do século XX, 
se pergunta por si mesma; antes ela também o fazia, porém não 
no mesmo grau e intensidade, já que antes a mulher perguntava, 
mas dava-se por pressuposto saber o que era ser mulher. 
Atualmente, ao lado da pergunta que cada mulher faz a seu 
respeito, há uma questão antecedendo: o que quer dizer ser 
mulher. 

Quando o assunto é mulher, da mesma forma em que há 
uma busca pela ruptura dos valores tradicionais, há também um 
retorno ao mesmo campo de incertezas e fragilidades. À medida 
que a mulher tenta responder à questão, o que é ser mulher, ela 
produz seu discurso, exposto nas músicas, na literatura, e é por 
meio desse discurso que os valores sociais de um grupo são 
perpetuados ou modificados.  A mulher sabe o que foi, o que 
lhe foi imposto, e pergunta-se quem quer ser, o que fazer e, 
principalmente,  o que não fazer. 
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A sublimação da mulher consumidora da indústria 

fonográfica 
 

João Hilton Sayeg-Siqueira 
  
Em 1940, Custódio Mesquita (Custódio de Mesquita 

Pinheiro) e Sadi Cabral (Sadi Sousa Leite Cabral) compuseram 
a música Mulher, gravada, inicialmente, por Silvio Caldas 
(Sílvio Narciso de Figueiredo Caldas). De todas as 
disponibilizações, em sites, da letra da música, optou-se, pela 
organização dada ao texto, por aquela do site 
http://www.vagalume.com.br: 

 
Não sei 
Que intensa magia 
Teu corpo irradia 
Que me deixa louco assim, mulher 
Não sei 
Teus olhos castanhos 
Profundos, estranhos 
Que mistérios ocultarão, mulher 
Não sei dizer 
Mulher 
Só sei que sem alma 
Roubaste-me a calma 
E a teus pés eu fico a implorar 
O teu amor tem um gosto amargo 
Eu fico sempre a chorar nesta dor 
Por teu amor 
Por teu amor, mulher 
 

Para a análise do texto, será adotado o modelo proposto 
por Fairclough (2001): análise do discurso textualmente 
orientada (ADTO). Tal critério vem do fato de o discurso 
produzir o texto e de o discurso ler o texto. Para a expansão 
semântica do texto, é necessário que o sujeito elabore 
estratégias discursivas de referenciação, a fim de evitar 
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contradições e garantir a coerência interna do texto. No 
percurso de leitura, o sujeito começa por fazer o 
reconhecimento do texto, num exercício de decifração léxico-
gramatical, o que vai acionando seu conhecimento prévio e 
possibilitando o investimento significativo das unidades de 
leitura que estabeleceu. 

Por esse entendimento, o texto é o elemento nucleador 
da elaboração de estratégias léxico-gramaticais e da 
organização de unidades de leitura que, no processo, agrupam-
se em proposições disseminadoras de efeitos de sentido. Cada 
leitor recorta o texto em unidades de leitura diferentes, das 
quais decorrem dessemelhantes agrupamentos proposicionais, 
por isso não se pode esperar que todos os leitores apresentem 
um mesmo resultado de leitura. 

As soluções de leitura apresentadas por cada leitor 
dependem: 

a) da legibilidade que o texto tem para ele, o que vai 
favorecer o estabelecimento de unidades de leitura mais 
precisas e com diferentes dimensões;  

b) da interpretação, decorrente do investimento 
significativo, possível para ele, a partir dos conhecimentos 
prévios acionados, é o momento da interação leitor-texto, por 
meio das estratégias de referenciação identificadas, que revelam 
as intencionalidades estabelecidas e as aceitabilidades previstas; 

c) da compreensão, conformada pelas bases semânticas 
que favorecem a elaboração de conceitos com os quais o leitor 
opera para a projeção dos efeitos de sentido, é o momento em 
que o leitor se assenhora do texto e este passa a valer pela base 
conceitual semântica que ele configura. 

Essas implicações discursivas, tanto no percurso de 
produção quanto no de leitura do texto, revelam que os 
processos de produção e de leitura têm comprometimentos 
sociais que decorrem da própria constituição do sujeito; seja 
escritor, seja leitor. A designação indivíduo se refere ao 
fenômeno fisiológico indivisível; já a designação sujeito 
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implica o papel social que o indivíduo assume. Se quem produz 
o texto é o sujeito autor e quem o lê é o sujeito leitor, se é o 
discurso do sujeito escritor que produz o texto, se é o discurso 
do sujeito leitor que lê o texto, o discurso goza de uma condição 
social, dada pelo sujeito do discurso, em sua forma de ser 
constituído. 

Na produção do texto, por suas peculiaridades 
estratégicas, a fim de construir processos interativos, o sujeito 
autor considera o contexto social em que pode ocorrer a leitura, 
o suporte físico ou virtual de circulação social do texto, o 
gênero discursivo mais adequado para o contexto e para o 
suporte e o leitor destinatário. Na leitura, o sujeito leitor projeta 
as condições sócio-históricas de enunciação do texto e cria um 
contexto sócio-cognitivo possível para o processo de 
interpretação e de construção de efeitos de sentido. As 
implicações sociais de produção e de leitura do texto fazem com 
que o discurso seja entendido como a linguagem na prática 
social.   

Essa linguagem, como prática social, atualiza o discurso 
por meio de estratégias léxico-gramaticais de referenciação, que 
tecem uma intencionalidade e projetam aceitabilidades. À 
tessitura léxico-gramatical do discurso, chama-se texto, ou seja, 
o tecido linguístico do discurso. Assim, a primeira etapa para 
uma análise do discurso textualmente orientada é explorar as 
potencialidades léxico-gramaticais do texto e ir construindo 
unidades de leitura em busca das proposições que construirão a 
base semântica de interpretação. 

O texto, em pauta, começa pelo advérbio de negação 
não a primeira unidade de leitura, aqui, estabelecida. A 
expressão negativa deriva de uma pressuposição afirmativa que 
fica subentendida. O pressuposto nunca pode ser negado, senão 
invalida a condição de verdade do posto. Portanto, existe um 
implícito afirmado que está sendo negado, que é o 
conhecimento sobre algo: Não sei. A implicação primeira e 
direta recai sobre o próprio sujeito enunciador, por o verbo estar 
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na primeira pessoa do singular: o sujeito enunciador não sabe 
algo. 

A etapa seguinte do percurso de leitura, para a 
constituição da segunda unidade, é a busca por aquilo que não é 
sabido: que intensa magia. Magia, normalmente, se relaciona ao 
sobrenatural e é entendida como feitiçaria, bruxaria, ou se 
relaciona ao encantamento, como o fascínio, a sedução que 
alguém exerce. Por estar mais relacionado ao enlevo do que à 
busca de informação, o verbo saber deixa o significado inicial 
de conhecer e assume o de compreender. 

A segunda unidade de leitura se complementa com a 
terceira por esta explicitar que há um destinatário específico do 
discurso, revelado pelo pronome possessivo teu, no singular, o 
que traz uma individuação referencial. A referenciação do 
sujeito destinatário se dá por meio de uma sinédoque: corpo; 
parte que passa a valer por todo o ser. A sinédoque de corpo é 
importante para a manutenção da coerência na expansão textual, 
pois há a necessidade de um corpo físico para haver irradiação. 
O corpo, em questão, tem um magnetismo que é irradiado de 
uma forma direcional que transfere para o sujeito enunciador 
uma envolvência sedutora que o atrai e o hipnotiza, fazendo-o 
perder o discernimento: não sei, não conheço, não entendo o 
que acontece; mas me deixa louco. 

Quando o texto trabalha com valores transcendentais 
em sua expansão semântica, as ocorrências referenciais ganham 
caracterizações que fogem a uma lógica conceitual canônica. 
Para haver irradiação luminosa em um corpo, ele precisa ser 
translúcido, ou seja, ser perscrutável, penetrável e 
compreensível. O corpo a que o texto se refere é de natureza 
opaca, é imperscrutável, logo, impenetrável e incompreensível, 
por irradiar magia, que produz efeitos não naturais. 

Essa unidade de leitura ancora outra que traz um 
desfecho: que me deixa louco assim. A ordem sintática direta é: 
Teu corpo irradia estranha magia, que (magia) me deixa louco 
assim. A anástrofe, figura de linguagem construída pela 
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inversão sintática, possibilita a relação entre o não 
entendimento e a transcendência corporal em irradiação mágica 
que provoca devaneio. Há a retomada do sujeito enunciador 
pelo pronome pessoal oblíquo de primeira pessoa: me. O sujeito 
enunciador é identificado pelo sexo masculino revelado pela 
forma desinencial do adjetivo louco. O advérbio assim pode 
significar tanto desse modo quanto completamente: é o 
arrebatamento. 

Por fim, sob a forma de vocativo, vem a referência: 
mulher. O texto tem como estratégia retórica o uso da inversão 
sintática, pois, assim, aumenta o interesse do leitor em 
desvendar o enigma referencial, é um recurso de persuasão pelo 
suspense. A descoberta, ao cabo, da referência, é na tentativa de 
trazer ao sujeito leitor a sensação de satisfação que o sujeito 
autor sente ao encontrá-la. Há a tentativa de criação do clima 
extasiante da presença dela, irradiando sedução. 

Na continuidade da leitura do texto, identifica-se a 
repetição da mesma estrutura inicial, inclusive com a anástrofe, 
por isso, é possível estabelecer uma unidade maior de leitura: 
Não sei / Teus olhos castanhos / Profundos, estranhos / Que 
mistérios ocultarão; que se estende até o próximo vocativo, que 
se repete com o mesmo vocábulo: mulher. A inversão da ordem 
sintática apresenta duas possibilidades de ordem direta: que 
mistérios teus olhos castanhos, profundos e estranhos 
ocultarão; ou: que mistérios profundos e estranhos teus olhos 
castanhos ocultarão. O futuro do presente do indicativo é, 
também, um marcador de dúvida, portanto, não caberia a ordem 
afirmativa: Teus olhos (...) ocultam mistérios. O uso do presente 
do indicativo já determina certeza. Poderia sim aplicar-se a 
transformação interrogativa: Teus olhos (...) ocultam mistérios? 
Quais? 

As figuras de linguagem são estratégias muito comuns 
para a construção da função poética pois, além do ornamento 
que trazem ao texto, possibilitam esse jogo de ambivalência, 
polivalência, polissemia: os olhos castanhos serem profundos e 



 
186 

 

estranhos ou os mistérios serem profundos e estranhos. Os olhos 
castanhos serem profundos e estranhos denotam, respectivamente, 
intimidade e singularidade inexplicáveis. Os mistérios serem 
profundos e estranhos denotam, respectivamente, insondabilidade e 
obscuridade incompreensíveis. Assim, o não sei também ganha 
valor ambíguo de inexplicabilidade e de incompreensibilidade.  

A referência feminina, mais uma vez é representada por 
uma sinédoque: olhos. Essa parte é caracterizada pela cor 
castanha. Pesquisa realizada pela Universidade Carlos de Praga, 
na República Tcheca, e publicada na revista PLOS One revelou 
que a cor do olho de uma pessoa pode interferir em quão 
confiável ela aparenta ser, ou seja, as de olhos castanhos são 
tidas como as mais confiáveis enquanto as de olhos azuis são as 
que causam maior desconfiança. O curioso é que por baixo do 
pigmento marrom, os olhos castanhos são azuis. A 
profundidade dos olhos castanhos, indicada no texto, revela-os 
estranhos por terem a base azul, razão de ocultarem mistérios.  

A próxima unidade de leitura é: Não sei dizer. O fato de 
não saber dizer está diretamente atrelado ao futuro do presente 
do verbo ocultar. Se o futuro do presente do indicativo é um 
tempo que pode também ter o valor semântico de dúvida, isso 
impede o sujeito enunciador de compreender e de, portanto, ter 
a capacidade de dizer algo sobre a magia do corpo, o mistério 
dos olhos e a reação que nele provocam, pois o levam a uma 
insanidade completa. 

Na sequência, a referência mulher aparece, novamente, 
como vocativo, só que, desta vez, no início, talvez por o sujeito 
enunciador já ter feito revelações suficientes para tentar manter 
o clima de suspense criado no início do texto, tanto que afirma, 
em seguida, que só sei. Embora haja a partícula indicativa de 
exclusão só, o sujeito enunciador afirma saber algo: sei (...) que 
roubaste-me a calma. O texto vai ganhando, cada vez mais, uma 
amplitude polissêmica, condizente com a própria condição 
desestabilizante da mulher referência e desestabilizada do 
sujeito enunciador, assim, roubar pode ter o sentido de furtar, de 



As Mulheres que a Gente Canta 
 

 
187 

 

raptar, de seduzir. O mesmo acontece com calma que pode estar 
se referindo tanto à tranquilidade quanto à paciência. Se à 
tranquilidade, retoma-se do início o estado de loucura. Se à 
paciência, avança-se para a unidade seguinte: a teus pés fico a 
implorar. 

Dessa sequência, ainda, vale destacar a suspeita 
revelação do sujeito enunciador de que a mulher que o seduz 
não tem alma. A discussão sobre alma, sua constituição, sua 
existência, suas manifestações, é muito vasta, por isso, será aqui 
considerada a condição de que uma pessoa sem alma é aquela 
que não tem sentimentos e não liga para o sentimento de 
outrem. O sujeito enunciador, desse modo, sente-se preterido, 
de uma e de outra forma, por isso, só lhe resta implorar, pedir 
incessante e insistentemente, por isso a perífrase fico a implorar 
e não, simplesmente, imploro. 

A situação em que o sujeito enunciador se coloca é de 
total submissão: a teus pés. Rastejar, humilhar-se é uma posição 
bastante propícia para quem faz uma súplica ao ser totalmente 
ignorado. E, nessa condição, ele se enuncia por meio do 
pronome pessoal reto eu, que tem a função semântica 
demonstrativo, isto é, com valor dêitico, indica a pessoa 
implicada no discurso, no caso, o eu, que faz de si uma 
retratação em que assume o seu arrebatamento. 

O amor é constituído de um gosto amargo, mas não 
qualquer amor, o amor da mulher referida: o teu amor. Como 
alma, amor é um tema muito complexo de ser explanado e 
debatido, devido às mais diversas concepções que assumiu 
desde a antiguidade clássica. Os romanos atribuíam ao amor um 
sentido passivo, ressaltando a necessidade que o ser humano 
tem de ser amado. Para Platão (2012), amor é carência. Esses 
dois conceitos ilustram bem a situação do sujeito enunciador, 
pois, mesmo com o gosto amargo e com o insistente sofrimento 
provocado pela dor, ele fica sempre a chorar pelo amor da 
mulher que o seduz e o despreza, movido por um sentimento de 
impotência, desmotivação e angústia. 
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A postura de total submissão do homem à mulher pela 
sedução amorosa que ela exerce sobre ele é bastante comum no 
universo musical brasileiro. A mulher sempre provocou 
sofrimento e exige do homem sacrifícios constantes para tê-la 
em sua companhia. Essa condição está presente, 
respectivamente nos exemplos, em samba, em samba canção, 
em marcha rancho, em sertanejo, em rock romântico.  

 
Gosto que me enrosco (Sinhô - José Barbosa da Silva - 
1928) 
Gosto que me enrosco de ouvir dizer 
Que a parte mais fraca é a mulher 
Mas o homem, com toda a fortaleza 
Desce da nobreza e faz o que ela quer. 
 
Linda flor (Henrique Vogeler e Candido Costa – 1928; 
transformada, em 1929, para Ai, Ioiô, com letra de Luís 
Peixoto) 
Tu não sabes, talvez, 
Quanto é puro o amor 
Que me inspiras, não crês. 
 
As pastorinhas (Noel Rosa e João de Barro – 1938) 
Linda pastora  
Morena, da cor de Madalena  
Tu não tens pena de mim  
Que vivo tonto com o teu olhar 
Linda criança  
Tu não me sais da lembrança  
Meu coração não se cansa  
De sempre e sempre te amar 
 
Tristeza do Jeca (Angelino Oliveira – 1918) 
Nestes verso tão singelo 
Minha bela, meu amor 
Pra você quero contar 
O meu sofrer e a minha dor 
Eu sô que nem sabiá 
Quando canta é só tristeza 
Desde um galho onde ele está 
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Coisinha linda (Tony Chaves e Baby Santiago – 1962) 
Coisinha linda, desde quando eu te conheci 
Apaixonado, nunca mais te esqueci. 
Eu daria o sol, o céu, o mar e o luar 
Para te beijar 
 

Pesquisas realizadas por vários institutos constatam que 
o público feminino é bem maior que o masculino na 
movimentação do mercado fonográfico, isso desde os 
primórdios dos programas musicais de rádio, haja vista os da 
Rádio Nacional do Rio de Janeiro que arrebataram enorme 
audiência em todo Brasil, desde a década de 1930, mobilizando 
a organização de fãs clubes femininos, principalmente para a 
eleição da Rainha do Rádio. Por isso, sublimar a mulher e 
subordinar o homem era, e é, uma eficiente estratégia de 
marketing para conquistar o público feminino que se sentia, e 
ainda se sente, valorizado. Essa é uma prática discursiva para 
garantir a circulação e o consumo do texto. 

Um confronto é estabelecido, a maioria dos 
compositores é formada pelo sexo masculino e quem 
movimenta fortemente a indústria fonográfica é o sexo 
feminino. Para continuar a manter o poder na indústria 
fonográfica, os homens criam estratégias retóricas de 
valorização do mercado consumidor que é composto, em grande 
parte, por mulheres. 
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