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Resumo 

 

Este artigo tem como foco analisar a mulher retratada na canção “Folhetim” de Chico 

Buarque de Holanda, buscando desnudar seus anseios, medos, convicções, 

características e a sua complexidade composicional formada por meio do uso do 

arquétipo da Prostituta/Cadela. Com isso, esse estudo inicial, tenta explicar o porquê de 

tantas mulheres se identificarem intimamente com a canção, mesmo ela sendo de 

décadas passadas, e como o inconsciente simbólico age sobre esse efeito. Para este 

estudo, entre outros, foram contemplados conceitos de RANDAZZO (1996) e 

MARTINS (1999) para uma Análise de Conteúdo. 

Palavras-chave: Arquétipos; Chico Buarque; Representação Feminina 

 

Introdução 

As mulheres, na maioria das vezes, foram representadas pelos compositores da MPB
4
, 

até a década de 70, com total respeito às regras do romantismo
5
, ou seja, eram exaltadas 

e vistas como seres imaculados, perfeitos em aparência e em gestos, porém, ao mesmo 

tempo em que as composições prezavam o enaltecimento do corpo e a exaltação do 

amor que parecia surgir, motivado, puramente, pelo físico da moça, as características 

intelectuais, os dramas, os problemas e os dilemas vividos pela maioria das mulheres 

ficavam em segundo plano, nas coxias dos enredos composicionais. 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Interfaces Comunicacionais, do Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Graduação 6º. semestre do Curso de Comunicação Social - Jornalismo da Universidade Estadual da 
Paraíba - UEPB, email: deboramarx90@gmail.com   
3 Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande- UFCG, professora do Departamento 
de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba- UEPB, e-mail: ada.guedes@gmail.com. 
4 Música Popular Brasileira 
5 Escola literária que propunha a exaltação do amor romântico 

mailto:deboramarx90@gmail.com
mailto:Ada.guedes@gmail.com
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Além disso, que já pode ser considerado machismo, visto que trata-se de uma 

objetificação da mulher, ainda encontramos, desde os anos 20, composições que 

incentivam a violência doméstica, reforçam o paradigma de que as mulheres precisam 

de um homem para serem felizes e criam personagens que parecem gostar de apanhar, 

de serem usadas e subjugadas. “Que mulher indigesta/ Merece um tijolo na testa/”, é um 

trecho do samba Mulher Indigesta
6
 de Noel Rosa

7
, que representa algumas das 

composições acima descritas. 

 

Dessa forma, músicas que cantavam os problemas da vida cotidiana, que relatavam os 

anseios amorosos com destreza e que aproximavam as melodias do plano real, eram 

particularidades exclusivas de um eu-lírico masculino. 

 

Assim, surge Chico Buarque de Holanda, cantor, compositor e musicista, que mescla 

seu trabalho artístico em basicamente duas vertentes: As músicas de protesto, contra o 

regime militar e demais desigualdades sociais do país , e as canções em que o próprio 

assume uma voz feminina e parece desnudar o íntimo das mulheres , lhes dando uma 

voz e autonomia jamais vistas no cenário musical brasileiro. 

 

Folhetim, uma de suas canções mais famosas, vem com essa proposta já mencionada: 

cria e revela uma mulher que em meio a um cenário tradicional, descreve sua vida 

sexual e amorosa com detalhes e é colocada de maneira imponente sobre a figura do 

homem, cujo sentimentos são colocados em segundo plano. 

 

Analisando essa mulher podemos perceber a total adequação da mesma em uma figura 

simbólica muito comum no ocidente, o arquétipo da Prostituta/Cadela, um dos diversos 

arquétipos de representação feminina existentes em nossa cultura. Esse conceito, 

enraizado no fundo do nosso inconsciente sobre a percepção dos variados tipos de 

mulheres, atua de forma persuasiva em nossos sentimentos, causando uma identificação 

da ouvinte, mulher real, com a exaltada na canção e, talvez, por isso, explique as 

inúmeras regravações, releituras e consequente sucesso da canção após décadas de sua 

                                                
6 Canção de 1932 
7 Compositor e sambista brasileiro. Agraciado com a Ordem do Mérito Cultural do Brasil, na classe de grão-mestre , 
em 2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_M%C3%A9rito_Cultural
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composição, levando em conta as mudanças sociais, as quebras de paradigmas e o 

advento feminista. 

 

A Forma “Buarquiana” de Compor 

 

Francisco Buarque de Holanda nasceu em junho de 1944, no Rio de Janeiro, obteve 

sucesso com a música a partir de 1966. Em 2008, foi considerado o terceiro maior nome 

da MPB, segundo a revista Rolling Stones
8
 . 

 

 Suas melodias e canções tiveram e têm uma importância política, social e cultural 

imensurável para o país, seja pelos protestos políticos camuflados nas suas 

composições, em sua maioria veiculadas nos anos de chumbo
9
. 

 

Chico deixou de lado o lirismo nostálgico e descompromissado que 

antes o identificava, e suas letras passaram a transmitir um protesto 

político mais duro ao regime ditatorial em que o Brasil estava imerso. 
'Apesar de você' registra essa nova fase do compositor. 'Apesar de 

você/Amanhã a de ser outro dia' dizia a canção em uma referência 

implícita ao general Emílio Garrastazu Médici, então presidente da 
República, cujo governo foi marcado pelas mais atrozes barbaridades 

cometidas contra os opositores do regime (SALOMÃO, 2004). 

 

 

Contudo, além de suas canções de protesto, Buarque também é amplamente conhecido 

pelo seu intenso trabalho em compor músicas sobre  mulheres e em primeira pessoa. 

Suas canções buscam desnudar o íntimo de um coração feminino. Suas personagens 

passeiam entre prostitutas (Geni e o Zepelim 1978), mulheres abandonadas  (Atrás da 

Porta 1972), jovens cândidas e puras (Beatriz 1983), homossexuais (Bárbara 1973), 

mulheres apaixonadas (Meu Amor 1978), entre outras...  

 

Dessa forma, o cantor descaracteriza a mulher rotulada, fruto dos resquícios românticos, 

presente nas canções de outros cantores da década de 70/80, como Vinicius de Moraes, 

Tom Jobim , Roberto Carlos e outros tantos, que insistiam em posicionar o eu-lírico 

apenas exaltando as qualidades do corpo feminino. Um exemplo palpável disso 

                                                
8 Disponível em: http://rollingstone.uol.com.br/listas/os-100-maiores-artistas-da-musica-brasileira/chico-

buarque/ acesso em 14 de julho de 2017 
9 Período de intensa censura militar vivida no governo, do então presidente do Brasil, Garrastazu Médici, 

nos anos de 1969-1974 

http://rollingstone.uol.com.br/listas/os-100-maiores-artistas-da-musica-brasileira/chico-buarque/
http://rollingstone.uol.com.br/listas/os-100-maiores-artistas-da-musica-brasileira/chico-buarque/
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encontra-se no verso: “Moça do corpo dourado do sol de Ipanema/ O seu balançado é 

mais que um poema.” da música Garota de Ipanema , de Vinícius de Moraes e Tom 

Jobim. 

 

Assim, Buarque inova dando voz às mulheres e destacando seus dilemas e preocupações 

diárias, aproximando, gerando representatividade e identificação entre a ouvinte e a 

personagem explicitada na canção. 

 

A música, além de artefato de informação e cultura, é também 

documento imagético uma vez que a música está impregnada de 
imagens, lembranças, memórias, podendo carregar os anseios 

individuais e coletivos e evidenciar formas de representações 

sociais.(BEZERRA et all, 2014, p. 04) 

 
 

Podendo ser considerado um transgressor, Chico Buarque e suas composições, servem 

de marco na música brasileira, dividindo a representação feminina em dois momentos 

distintos: antes e depois dele. Contudo, a maior ousadia de Chico pode ser considerada o 

fato de retratar, em uma época muito opressora, patriarcal e tradicional, mulheres com 

características do domínio masculino. Isso fica claro na canção foco desse artigo, 

Folhetim, que iremos analisar mais adiante, quando a personagem principal descreve 

sua vida amorosa em detalhes, com uma posição superior ao homem e sem falsos 

moralismos.  

 

 

Arquétipos: Um breve conceito 

 

Os arquétipos, segundo Carl Gustav Jung (2000), são definidos por uma série de 

conteúdo psíquico presente no inconsciente coletivo, a parte mais profunda do 

inconsciente humano. Estes, nos foram passados geneticamente por nossos ancestrais e 

são manifestados por memórias difusas e vagas, mas de forma automática, em um grupo 

de informações, que direcionam o homem a acreditar em determinados 

comportamentos.  

A presença dos arquétipos não se faz notória apenas na psique humana, mas também é 

manifestada nas crenças, religiões e mitos que permeiam nosso imaginário e formam 
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nossa identidade cultural e individual. Dessa forma, se fazem presentes no interior dos 

nossos pensamentos, sentimentos, emoções, intuições e atitudes humanas. 

 

Os arquétipos são, assim, dotados de iniciativa própria e também de 

uma energia específica, que lhes é peculiar. Podem, graças a esses 
poderes, fornecer interpretações significativas (no seu estilo 

simbólico) e interferir em determinadas situações com seus próprios 

impulsos e suas próprias formações de pensamento (JUNG, 2001, p. 
75) 

 

 

Através de suas inúmeras imagens e símbolos, percebemos a existência dos arquétipos 

em diversas associações inconscientes que vamos fazendo ao longo de nossas vidas. 

Construímos associações sem racionalizar o porquê de adotarmos aquilo como verdade 

mesmo sem que ninguém tenha nos ensinado diretamente. Um exemplo palpável disso é 

a nossa interpretação associativa de que o belo está para o bom, assim como o feio está 

para o mal, ou nosso medo do escuro, que surge geralmente na infância sem um motivo 

concreto. Contudo, precisamos pontuar que o imaginário simbólico difere de cultura 

para cultura, nesses casos, podemos considerar que estamos tratando da cultura 

ocidental.      

 

Os arquétipos emocionais são padrões comuns a toda cultura humana. 

Podem ser percebidos como estados de espírito ou formas de 
percepção [...] Os arquétipos são elementos simbólicos que resgatam 

estados de espírito comuns a todos nós, possibilitando um trabalho de 

criação com objetivos definidos. Uma forma pragmática de serem 
reconhecidos é através de associações de emoções que se agrupam por 

afinidade. (MARTINS, 1999, p. 37). 

 

Sendo assim, não há como negar a natureza intrínseca ao homem para a adoção de 

verdades pré-existentes, oriundas do imaginário simbólico e coletivo, que surgem desde 

a primeira infância e se reforçam pela cultura e vida em sociedade.  

 

Arquétipo femininos: A prostituta/cadela 

 

Para Randazzo (1996), há três grandes arquétipos femininos disseminados na cultura 

ocidental, manifestado nas histórias passadas, no cinema, na publicidade... São eles: A 

Grande Mãe; A Virgem/Donzela e a Prostituta/Cadela. Neste artigo iremos focar neste 

último, contudo torna-se importante para a discussão do tema entender um pouco do que 

tratam-se cada um deles. 
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A Grande Mãe vem da ideia de mulheres provedoras, calorosas e que, por sua natureza, 

acolhem e geram conforto e abrigo. Na mitologia grega pode ser representada pela 

Deusa Artemís que era considerada a fonte alimentadora de todo tipo de vida. Como já 

foi dito, mesmo sem ninguém nos ensinar, temos formado em nosso inconsciente um 

ideal de mulher que se assemelha com essa descrição arquetípica. 

 

 A Virgem/Donzela é a figura feminina associada à beleza etérea, candura e fascínio. 

Para Randazzo (1996) é a mulher que você pode levar para casa e apresentar a sua mãe. 

“Exemplos deste arquétipo podem ser encontrados nas musas, nas fadas e nas jovens 

virgens da literatura” (RANDAZZO, 1996, p. 115) Seu padrão de comportamento 

também condiz com a maioria das “mocinhas” da teledramaturgia brasileira. 

 

Podemos perceber que é costumeiro encontrarmos várias personagens 

nas tramas que são donzelas arquetípicas e ainda afirmar que as 

protagonistas geralmente nunca fogem desse padrão. Alguns exemplos 
estão na jovem Açucena, da novela “Cordel Encantado”, Santinha, na 

novela “Paraíso” e Cida, na novela “Cheias de Charme”, todas 

veiculadas pela Rede Globo em 2011, 2009 e 2012 respectivamente. 
(GUEDES et all, 2014, p. 08) 

 

Por fim, chegamos aquele que é o arquétipo foco desta análise, a Prostituta/Cadela. 

Considerada responsável pela perdição dos homens essa face feminina pode ser 

representada pelas sereias que, segundo as lendas mais conhecidas, atraem os homens 

através de sua beleza, jovialidade e canto mágico para o fundo dos rios e mares,  onde lá 

sugam suas vidas e demonstram todo seu poder e perigo. 

 

O uso de seus atributos físicos, da sedução e dos encantos de sua beleza para atingirem 

seus objetivos, manipulando os homens e usando os recursos do seu corpo para isso são 

comuns e por isso essa mulher arquetípica é associada às tentações da carne.  

 

O oposto da donzela é a Prostituta ou Cadela que traz a sexualidade 

não domesticada que enfeitiça os homens e ameaçam a ordem da 
estrutura familiar [...] Ela representa o medo masculino de se ver 

dominado totalmente pelo sexo oposto tendo em vista que essa mulher 

não tem reservas, não tem pudor e utiliza o seu charme e beleza para 
conseguir os seus objetivos e muitas vezes descarta os homens ao 

conseguir o que deseja. (SOUZA,2008,p.35) 
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Este arquétipo pode apresentar duas faces, retratado por mulheres de fato cruéis sem 

empatia e que usam do jogo de sedução como seu instrumento para obtenção de desejos, 

ou como uma espécie de mulher livre, libidinosa e sem apego emocional. Porém, o que 

sempre é recorrente nessa construção simbólica é o seu forte apelo sexual e 

manipulação do gênero masculino. “É a mulher fatal, uma mulher cuja beleza e charme 

feminino perturbam e enfeitiçam os homens”. (SOUZA, 2008, p.35)  

Por retratar um modelo pré-concebido do que se deve esperar do “ser mulher”, a criação 

de personagens, seja no cinema, na TV ou nas músicas, inspiradas nesses padrões gera 

na ouvinte, de maneira inconsciente, uma identificação com o produto midiático em 

questão. Mais do que identificação, as mulheres, que por mais que tenhamos evoluído 

com as conquistas feministas, as quebras de paradigmas e os novos moldes sociais, 

sentem uma espécie de aproximação com a personagem, pois de certa forma sempre a 

conheceram do seu imaginário coletivo, por isso suas histórias soam tão familiares.  

 

Dessa forma, a canção Folhetim, por tratar de uma mulher arquetípica se faz mais 

próxima das ouvintes reais alcançando-as de maneira inconsciente e subjetiva, criando 

um sentimento de identificação imediata na receptora, que percebe explicitamente na 

personagem da música sentimentos que já lhes foram apresentados desde a infância.  

 

A face arquetípica da Prostituta/Cadela em “Folhetim” 

 

A música Folhetim foi composta por Chico Buarque em 1977, nesta canção, como de 

costume, o cantor assume a persona feminina e a traz em primeira pessoa. Em síntese, a 

música trata-se de uma mulher narrando desde a conquista até o descarte de um homem, 

aqui colocado como refém dos seus encantos e sem voz-ativa. 

 

Ao mesmo tempo que seduz e descreve sua intimidade essa mulher demonstra seu 

interesse em obter algum lucro, seja simbólico ou material, em troca de sua companhia. 

A canção inicia-se com uma condicional e encerra-se com a “última palavra” sendo 

desta mulher, que demonstra seu poder e total controle da situação. Característica 

ousada para a época de sua composição, quando o Brasil passava pela ditadura militar e 

os movimentos feministas ainda começavam a surgir e as mulheres ainda ocupavam, 
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majoritariamente, a posição de donas de casa, de quem todos esperavam pudor e 

retração. Justamente, o oposto proposto nesta canção.   

 

Contudo, para entendermos, de fato, quem é essa mulher cantada por Buarque, é 

necessário não só ler a música por completo, mas também ater-se à análise da maioria 

dos seus versos, encarando-os como pistas que nos revelam, nos detalhes, quem está nos 

falando e quais características esse eu-lírico possui. 

 

Lê-se agora toda a letra da canção na figura 1: 

 

 

Figura 1- Música Folhetim (reprodução da música/elaboração própria) 

  

Pode-se perceber que o primeiro verso da canção, “Se acaso me quiseres/ sou dessas 

mulheres/ que só dizem sim”, já traz consigo uma característica fundamental ao 

arquétipo da Prostitua/Cadela: a forte conotação sexual típica dessas mulheres que, na 

maioria das vezes, é revelada sem pudor. Ainda nesse verso, exalta-se a parte da 
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tentação da carne, tal como, a retratada pelas sereias que mexiam com os fetiches e 

imaginário sexual dos homens.  

 

No segundo, terceiro e quarto verso, podemos observar que a personagem deixa clara 

uma troca de “favores”, não necessariamente caracterizando-a como uma prostituta de 

fato, mas reforçando um interesse em ganhar algo desse homem, nem que seja uma ida 

ao cinema, um corte de cetim ou uma pedra falsa. Aqui, o ideal romântico do amor 

desinteressado, que caracterizavam as composições “pré-buarquianas” e onde o 

arquétipo da Virgem/Donzela predominava, não existe. 

 

“ E eu te farei as vontades/ Direi meias verdades/ Sempre à meia luz/E te farei, vaidoso, 

supor/ que és o maior e que me possui”. A partir desses versos, começamos a enxergar o 

lado obscuro deste arquétipo, sua capacidade de mentir, de controlar e de usar sempre 

do corpo e do simbolismo sexual para se manter no poder da relação. Assim como as 

ninfas atraíam os homens com seus atributos físicos, a mulher de Folhetim revela seu 

poder de manipulação, medindo palavras e prevendo as reações deste homem. Tendo 

como referência os cantos das sereias que não passavam de uma ilusão, podemos intuir 

que as “meias verdades” faladas por esta mulher também estão aqui como uma espécie 

de cortina, encobrindo a realidade e levando este homem para um destino indesejado. 

 

“Mas na manhã seguinte/não conto até vinte/te afasta de mim/pois já não vales nada/ és 

página virada/descartada do meu folhetim”. Por fim, no último verso, a posição de 

femme fatale
10

 é assumida por completo, o lado da perdição fica muito mais nítido. O 

homem é colocado na posição de rejeitado, e percebemos, claramente, o sentido da 

busca pelo prazer próprio dessa mulher e total falta de empatia com seu parceiro. Após 

se divertir, ou conseguir o que queria, ela não vê mais vantagens a serem conseguidas e 

descarta o homem sem maiores arrependimentos.  

Percebemos nessa pequena amostra, os traços psicológicos dessa mulher libertina que se 

assemelha com mulheres que acreditamos conhecer e que sempre esteve presente no 

nosso imaginário coletivo. Conceito de mulher reforçada, sobretudo, pelo gênero 

policial europeu, pela teledramaturgia brasileira e pela literatura, acentuando-se no 

                                                
10 Termo francês muito usado na literatura e no cinema europeu. A mulher fatal geralmente seduz e 

engana o herói, e outros homens, para conseguir algo para si. 
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realismo. Desse modo, por caracterizar uma mulher tão desnuda, real, familiar e atrelada 

a um simbolismo interacional, a canção se faz particular ao universo feminino 

sobrevivendo ao tempo. 

 

Considerações Finais 

 

Para a construção do enredo e dos personagens de uma canção, o uso dos arquétipos 

funciona como forma de recriar uma identidade pré-existente no plano real, assim como, 

validar valores e comportamentos.  

 

O uso dos arquétipos em produtos de massa, tais como, livros, filmes, novelas e canções 

tendem a surtir efeito em seu público consumidor direto. Além de gerar familiaridade, 

por já conhecermos esta figura feminina do nosso inconsciente, para algumas mulheres 

essa ligação simbólica se estreita ainda mais, tornando-se identificação, pois a 

personagem retratada possui características de seu íntimo e promovem uma visão de si 

mesma em cada verso. Sejam elas protetoras, encantadoras, sedutoras ou independentes, 

a aceitação da personagem varia de acordo com o reconhecimento da personalidade ou 

da partilha de seu cotidiano.  

 

Sabemos que ser mulher não pode ser resumido a três , quatro, ou cem mil formas ou 

jeitos. Cada dia mais, as mulheres mostram que não há um jeito certo de viver o 

feminino, de ser ou se comportar. Empiricamente, podemos observar na internet que a 

máxima: “lugar de mulher é onde ela quiser” ganha força. Portanto, este trabalho não 

tem o intuito de dizer que os arquétipos ditam os tipos de mulheres existentes, mas 

busca explanar sobre as construções imagéticas criadas e permeadas no nosso 

inconsciente acerca do comportamento feminino e, que estes ideais simbólicos 

transformam-se, posteriormente, no que podemos chamar de clichês ou rótulos e ter 

consciência disso se faz importante para o estudo da comunicação, da sociologia e de 

tantas outras áreas do conhecimento. 

 

Por fim, este estudo é uma abordagem inicial sobre a representação feminina, o uso dos 

arquétipos e a música brasileira. Mesmo modesto, revela um campo de estudo rico em 

possibilidades e descobertas.  
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