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Resumo 

 

O presente artigo é fruto de uma monografia que versa sobre a construção do discurso 

sobre a mulher negra em uma formação discursiva específica: a música. A partir da 

análise do discurso das letras das músicas confronto com o real posicionamento de 

mulheres negras idosas, e uma possível representação com as mulheres expostas nas 

músicas em questão. Ao pontuar que os idosos já se encontram à margem do fluxo da 

comunicação, ser mulher, negra, periférica e idosa é um processo totalmente 

diferenciado e que foi evidenciado e analisado neste artigo. 

Palavras-chave:Análise de Discurso; Grupo Focal, Mulher Negra; Idosos. 

 

 

Introdução 

 

Na dinâmica da periferia, os chamamentos, nomes e músicas são concomitantes 

aos processos de socialização. A periferia ocupa um lugar simbólico , para além da 

estrutura ‘afastada do centro’, de construção de identidade, coletividade e parceria. As 

mulheres referenciadas futuramente no estudo são modelos de vida. A mulher negra, 

antes de tudo, é forte: acaba estabelecendo em sua convivência, redes nas quais outras 

mulheres participam.  

A problemática inicial deste estudo derivou-se de como as mulheres negras tecem 

redes fortificadas de apoio na contramão de posições e lugares ainda perpetuados por 

anos, em construções discursivas diversas tendo por base uma de maior permeabilidade 

na periferia: a música. De certa forma, a periferia é um espaço de socialização maior 

que as outras partes da cidade, contribuindo a uma partilha diferenciada. Essa 

festividade periférica encontra na música e na dança um solo fértil. E o discurso 

impresso nas letras dessas músicas também expressa algo sobre alguém. E nesse caso, 

sobre essas mulheres: negras e periféricas.  

Para entender as raízes e remontar a história - e consequentemente a 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Comunicação, Espaço e Cidadania, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Recém-graduada em Comunicação Social com habilitação em Relação Públicas na Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB), email: andreza.cerqueiras@gmail.com 
3 Orientador do trabalho. Docente do Curso de Comunicação Social com habilitação em Relação Públicas na 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), email: ricofrei@gmail.com / ricofrei@yahoo.com.br  
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ancestralidade – é necessário uma contextualização temporal sobre de onde emergiu-se 

determinados conceitos.   Logo em seguida, pretendo analisar de que forma estas idéias 

têm sido perpetuadas: o discurso. Os conceitos deste discurso não são puramente 

expressos nele, mas impregnados em valores historicamente impostos. A análise das 

músicas será baseada na análise de discurso à luz de Dominique Maingueneau, para 

compreender a posição sobre o enunciador e em que contexto esse discurso insere-se.  

Após a análise do discurso das músicas em questão, pretendo confrontar com um 

método de coleta de informações para além dos papéis.  

O método de coleta escolhido é um grupo focal. Optar por mulheres negras, 

idosas, periféricas e vizinhas será uma alternativa mais interessante para coletar o 

máximo de informações possíveis. Utilizando dessas redes de coletividade de mulheres 

negras, serei a ‘estranha’ já que, elas já são próximas e já formam laços há muito tempo.   

Este estudo existe para que, o caminho entre academia e a discussão acerca de 

problemas sociais se torne cada vez menos distante. É importante que os conceitos de 

Maingueneau e toda análise de discurso concebida em uma realidade pós-moderna e 

francesa, encontre a ancestralidade africana e também a periferia de Salvador.  

 

Mulher Negra E Temporalidade 

 

Salvador é a cidade que mais concentra população negra fora da África em todo o 

mundo. Em 2014, segundo o IBGE, 82% da população era negra. Em 2016, dos 

2.938,92 habitantes estimados, 1.426.759 são mulheres, enquanto 1.248.897 são 

homens4. Dentro dessa realidade, grande parte da população soteropolitana é formada 

por mulheres, e consequentemente: negras.  

A construção da sociedade baiana, desde os primórdios, emerge de um contexto 

de abusos e apropriações. Ao confundir-se com a construção da sociedade brasileira, e 

todos os cruzamentos ditos miscigenados, vemos uma troca injusta entre ‘raças’, nas 

quais o negro sempre esteve em desvantagem. 

Essa desvantagem foi institucionalizada sob um modelo escravagista, que tornou 

indivíduos sem valor, intelecto ou participação na sociedade. Desse modo, nesse 

processo de coisificação, as mulheres negras foram duplamente negligenciadas, pois 

                                                
4
Dados do IBGE, obtidos em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=292740&idtema=16&search=bahia|salvador|sintese-das-
informacoes, acesso em 16 de fevereiro de 2017 às 21:27 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=292740&idtema=16&search=bahia%7Csalvador%7Csintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=292740&idtema=16&search=bahia%7Csalvador%7Csintese-das-informacoes
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quanto ao trabalho, elas eram vistas da mesma maneira que os homens: obrigadas a 

desempenhar funções por horas, fazendo uso da força para gerar produtividade e no fim 

do dia, eram açoitadas e chicoteadas. Nesse sentido, a opressão das mulheres era 

idêntica a dos homens.  Mas as mulheres também sofreram de forma diferente, porque 

eram vítimas de abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser 

infligidos a elas. (DAVIS, 1981).  

 

Consequências da Escravidão E Pós-Abolição 

 

A abolição trouxe consigo conceitos que conflitavam a presença dos pretos/pardos 

na sociedade com os brancos. A degenerescência racial, contava com os conceitos de 

raças puras, tornando a miscigenação e seus frutos algo maléfico as espécies. 

Movimentos de embranquecimento surgiam pelo país, como forma de ‘civilizar’ a 

população, e trazer prosperidade econômica e social. Utilizava-se de argumentos 

evolucionistas para justificar posturas hegemônicas - o chamado darwinismo social, em 

que se enaltecem os tipos puros, demonizava-se as miscigenações e por fim, colocava 

um grupo sócio-cultural como preponderante e mais forte. 

Na celebração do embranquecimento e no combate a miscigenação, emergiu-se o 

conceito de mulata5. A construção da mulata passa a fazer parte de um ideário 

animalesco de associações sobre o negro que surge no século XIX, formulando questões 

de raça e espécie que associadas, aumentavam o estigma6 em torno do negro recém-

alforriado ou ainda vivendo em sistema de paternalismo. 

Pelo mundo, estudos tentavam a todo custo animalizar a população negra, fazendo 

da África um continente conhecido pela aparente animalização e de ser um safári 

sexual, como afirma Frederickson (1987): 

 

[...] Como retratado nos textos pró-escravidão o continente africano 

eram, e sempre foi palco da selvageria irrestrita, de canibalismo, de 

                                                
5
Segundo o dicionário Aurélio, o termo mulata se refere a: 1 - Mulher procedente de pai branco e mãe negra ou vice-

versa. ou 2 - Mula. ou 3 - Diz-se de uma variedade de batata. Sendo importante, a associação feita entre os dois 
primeiros conceitos. A mula, é um animal híbrido, fruto do cruzamento entre a égua e o jumento - animais de raças 
diferentes. A associação possível é que, as mulheres chamadas de mulatas também são derivadas desse cruzamento 
entre ‘raças’ diferentes, o branco e o negro. Ainda que, esse processo tenha se dado por extrema exploração e 
violência.  Por esse motivo, o conceito de mulata é pejorativo, por se associar diretamente a essa corrente de 
animalização da população negra. Sobre a batata, é chamada assim também por ser uma híbrida, com mais cor e 
deformada.   
6 Erving Goffman em seu livro ‘’Estigma’’(1963) diferencia os três tipos de estigma possíveis: Fatores de raça e cor 
são por sua natureza um dos três tipos de estigma por ‘serem transmitidas através de linhagem e contaminar todos os 
membros da família. (p. 14) 
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adoração ao diabo e libertinagem. Foi também lançada uma forma 
primitiva de argumento biológico, baseada nas diferenças fisiológicas e 

anatômicas reais ou imaginárias - especialmente nas características 

cranianas e nos ângulos faciais - que supostamente explicavam a 

inferioridade física e mental [...] (FREDERICKSON, 1987, p. 49 in 
PACHECO, 2013). 

 

Em um processo de negação, o corpo negro é racializado como nenhum outro. 

Para além da coisificação, o corpo negro também é motivo de segregação. É nele que 

foram depositados anseios hegemônicos da sociedade. Como a sociedade foi construída 

em modelos hereditários de transmissão de poder, em dada altura, lançou-se mão de 

características físicas e comportamentais para justificar posições e inferiorizar raças 

(HALL, 2016). 

Pensando particularmente no recorte de gênero, outras representações da mulher 

negra surgem nesse contexto. Além do conceito de mulata, herdado desse contexto de 

safári sexual, as outras posições são frutos diretos da casa grande: a crioula escrava, que 

ora é empregada doméstica, ora é criada e ora ama-de-leite.  

 Desse modo, estão formados os pilares da representação da mulher negra e seus 

desdobramentos. Ou ela é doméstica (assumindo as funções da casa, de mãe de leite e 

criada) ou é uma mulata animalesca, extremamente sensual do tipo exportação, já que, o 

discurso atribui lugares para o sujeito, e constroem posições. (HALL, 2016)   

 

O que é ser mulher, negra e idosa? 

 

A mulher negra é duplamente marginalizada, já que, está sujeita a discriminações 

por raça e classe. Por estarem na contramão do processo, essas mulheres são o centro do 

estudo.  Existem fatores que, eventualmente as segregaria: são mulheres, negras, 

periféricas e idosas. É importante atentar como uma coisa sempre ultrapassa outra, 

sendo até impossível dissociar tais fatores. Fatores estes que, estigmatizam e as excluem 

ainda mais. O idoso assume um papel importante por serem os pilares vivos do passado 

e da ancestralidade, em um momento que, apenas eles ficarão pra testemunhar estilos de 

vida e pensamentos (BOSI, 1989). As percepções7 que o idoso venha a possuir, e toda a 

sua visão de mundo é objeto de estudo de extrema importância por estarem mais 

evidentes que as outras em seus corpos, ajudando no recorte temporal. Dispor-me a 

                                                
7 Ecléa Bosi em seu livro, Memórias de Velhos enuncia que “A percepção dispõe do espaço na exata proporção em 
que a ação dispõe do tempo’’ p. 45 
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analisar esses corpos também é uma fonte de aprendizagem. 

 

Metodologia E Análise De Músicas 

Samba X Pagode 

 

As origens do samba estão atreladas inteiramente a resistência da cultura negra. O 

termo “pagode” a princípio designava reuniões promovidas por sambistas de “partido 

alto” - tipo de samba dançado nos morros cariocas. Dispostos em roda, o pagode é 

caracterizando por não haver dança enquanto se tira o canto que é estrófico e sem 

refrão.8 

O samba, de origem africana compartilha de algumas similaridades com o pagode, 

já que, o segundo deriva do primeiro.  Mas, além disso, o pagode baiano compartilha 

novos signos, como elementos de composição da dança autoral de inspiração européia como o 

corpo ereto, braços, pernas e pés alongados, e vários movimentos do candomblé como os 

joelhos flexionados, pés quase todo o tempo no chão, sinuosidade na movimentação dos quadris 

remetendo aos orixás (LIMA, 2016).  

 

Apresentando O Corpus 

 

Foram duas músicas analisadas, uma de 1969 e uma de 2009, ou seja, quarenta 

anos de diferença. Um samba e um pagode, que, como visto acima derivam da mesma 

raiz. Importante observar que, há uma inversão na perspectiva comercial: enquanto nos 

anos 60, as músicas de projeção nacional eram mais tocadas na Bahia, em 2009, as 

músicas tocadas exaustivamente na Bahia não estavam necessariamente no catálogo 

nacional. E isso foi uma limitação que o objeto da pesquisa acabou revelando.  

A primeira letra analisada para o ano de 1969 é País Tropical, Composta por 

Wilson Simonal, gravada por Jorge Ben Jor. Lançada em julho de 1969.  

 

País Tropical9 

Moro num país tropical, abençoado por Deus/E bonito por natureza (mas 

que beleza) / Em fevereiro/Tem carnaval (tem carnaval) /Eu tenho um fusca 

e um violão/ Sou Flamengo/Tenho uma nêga/ Chamada Tereza/ Sou um 
menino de mentalidade mediana/ (Pois é) mas assim mesmo sou feliz da 

vida/ Pois eu não devo nada a ninguém/ (Pois é), pois eu sou feliz/ Muito 

feliz comigo mesmo/ Eu posso não ser um band leader/ (Pois é) mas assim 

                                                
8
LIMA, 2016, p. 63 - 68  

9Disponível em: https://www.letras.mus.br/jorge-ben-jor/46647/. Acesso em: 7 de abril de 2017. 

https://www.letras.mus.br/jorge-ben-jor/46647/
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mesmo lá em casa/ Todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam/ 
(Pois é) essa é a razão da simpatia/Do poder, do algo mais e da alegria 

 

A letra de música confrontada é Mulher Brasileira, representando o ano de 2009, 

composta por J. Telles e Pepê no final de 2007, gravada pela banda Psirico em 2008. 10 

 

Mulher Brasileira11 

 

Pele bronzeada, mulher brasileira, a coisa mais linda/ Chamada de 

avião, corpo de violão, a maior obra prima/ Em todos os cantos do 

universo, se vê várias delas brilhar/ É um pecado que um homem 

sempre quer desfrutar/ É uma obra divina que nasceu para o nosso 

bem/ E quem ama levante o dedo e grite: Amém/ Maravilhosa os meus 

elogios não são à toa/Você é a água que mata minha sede/ Mulher 

brasileira é toda boa/ Toda boa, toda boa, ela é toda boa/ (Ai, ai ela é 

toda boa) 4x/ Autoestima gordinha/ (Tá toda fofinha) / Autoestima 

magrinha/ (Tá toda fortinha) / Autoestima coroa/ (Tá toda durinha) / 

Autoestima negona/ (Tá toda gatinha) 

 

 

Aplicação da análise 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Os enunciadores e o ethos 

Fonte12 das Imagens: Respectivamente - Vírgula UOL, InterFm, G1 e Youtube 

 

Utilizando os conceitos de enunciador, ethos, co-enunciador e modos de enunciação 

expressos por Maingueneau (2006), observa-se que: 

 

                                                
10O critério de escolha da música foi o topo das paradas. Mulher Brasileira faz parte do DVD do Psirico lançado em 

2008, mas atingiu projeção como música do carnaval de 2009. Disponíveis em: 
http://www.mofolandia.com.br/mofolandia_nova/musica_tophits_69.htm 
http://www.somdoradio.com/2011/01/som-do-radio-as-mais-tocadas-de-2009.html Acesso em 25 de julho de 2017 às 
19:23.  
11 Disponível em: https://www.letras.mus.br/psirico/1060074/. Acesso em: 7 de abril de 2017 às 20:21. 
12http://images.virgula.uol.com.br/2017/02/jorge-ben.jpg 

http://www.interfm.co.jp/musicmix/blog/?paged=2,http://g1.globo.com/Carnaval2009/0,,MUL1014300-

16634,00, 

PSIRICO+FAZ+CIRCUITO+COM+CANTOR+ANGOLANO+DOG+MURRAS+EM+SALVADOR.ht

ml e https://www.youtube.com/watch?v=5Y-SBf2pQPI 

 

http://www.somdoradio.com/2011/01/som-do-radio-as-mais-tocadas-de-2009.html
https://www.letras.mus.br/psirico/1060074/
http://www.interfm.co.jp/musicmix/blog/?paged=2
http://g1.globo.com/Carnaval2009/0,,MUL1014300-16634,00,%20PSIRICO+FAZ+CIRCUITO+COM+CANTOR+ANGOLANO+DOG+MURRAS+EM+SALVADOR.html
http://g1.globo.com/Carnaval2009/0,,MUL1014300-16634,00,%20PSIRICO+FAZ+CIRCUITO+COM+CANTOR+ANGOLANO+DOG+MURRAS+EM+SALVADOR.html
http://g1.globo.com/Carnaval2009/0,,MUL1014300-16634,00,%20PSIRICO+FAZ+CIRCUITO+COM+CANTOR+ANGOLANO+DOG+MURRAS+EM+SALVADOR.html
http://g1.globo.com/Carnaval2009/0,,MUL1014300-16634,00,%20PSIRICO+FAZ+CIRCUITO+COM+CANTOR+ANGOLANO+DOG+MURRAS+EM+SALVADOR.html
https://www.youtube.com/watch?v=5Y-SBf2pQPI
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Enunciadores13 

Jorge Ben Jor 

 

Jorge Ben Jor, ou, Jorge Duílio Mendes, é um cantor carioca, nascido no bairro de 

Madureira em 1945. Sua mãe era etíope e por essa influência suas músicas são 

conhecidas por possuírem cunho esotérico e/ou abrasileirado. É considerado um dos 

precursores de unir influências africanas na música brasileira, aliando a temáticas 

raciais. Jorge Ben Jor é negro, e em 1969 possuía apenas 24 anos. Ethos: Mostra-se 

como o esotérico/criativo. Usa sempre cores claras, e se apresenta sempre rindo. Em seu 

início de carreira, sua figura era a de um exímio cantor de soul americano (com Black 

Power e óculos escuros). Por questões de numerologia, acrescentou em dado momento 

da sua carreira um novo nome: o “Jorge Ben", virou "Jorge Ben Jor".  Possui e agrega 

diversos parceiros musicais em sua carreira - de Gilberto Gil a Fiuk.  

 

Márcio Victor (Psirico) 

 

A banda Psirico foi fundada no início dos anos 2000 no bairro do Engenho Velho 

de Brotas, em Salvador. É considerada uma das maiores bandas de pagode da Bahia, e 

uma das poucas com projeção nacional. Márcio Victor, seu cantor, desde adolescente já 

tinha contato com a música baiana por ter feito parte da banda de Carlinhos Brown e 

Caetano Veloso. As letras da banda possuem cunho sexual e são caracterizadas por 

coreografias. Ethos: Possui um visual menos extravagante. Costuma usar roupas de 

marcas conhecidas, porém esbanja simplicidade. A combinação óculos + chapéu é sua 

marca. Aparece sempre sorridente. Em seus shows, alimenta a figura de "mobilizador- 

agitador". No início da carreira, utilizava elementos que claramente trazem à mente 

blocos de axé antigos (anos 80). Também é um dos cantores que lideram o Bloco 

Muquiranas, conhecido por desfilar pelo Carnaval de Salvador com homens vestidos de 

"mulheres". 

 

Co- Enunciadores 

A enunciação se constrói na relação do enunciador com os co-enunciadores.  

                                                
13 Informações coletadas em https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Ben_Jor , 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcio_Victor e https://pt.wikipedia.org/wiki/Psirico Acesso em 25 

de julho de 2017 às 19:51.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcio_Victor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psirico
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Em ‘País Tropical’, possivelmente, Jorge Ben Jor já congregava públicos diversos - para 

além do samba e da MPB. Para o enunciador homem, ele tende a se identificar com os 

elementos "mulher", "fusca" e "Flamengo" de imediato. Sobre a enunciadora mulher, 

ela dificilmente encontra-se no discurso. A mulher negra menos ainda.   Outra 

perspectiva é a de que, por o Brasil ser a nação de todos e a música construir elementos 

de congregação nacional - poderia haver uma identificação de mulheres negras e não 

negras. Como nosso estudo foi feito com idosas, elas podem sentir-se contempladas. 

Esse dado se dá mais pela música ser contemporânea para elas do que por entender e se 

relacionar com Tereza em sua amplitude. 

 Já na segunda música, ‘Mulher Brasileira (Toda Boa)’ já se observa a busca do 

enunciador em agregar a identidade nacional14 na figura da brasileira. A projeção do 

Psirico em 2009 era relativamente alta. Inclusive, esta foi à música que deu projeção - e 

sucesso - nacionalmente da banda baiana, abrindo portas a programas globais, por 

exemplo.  

A vivência do fã do Psirico começa a mudar nesse contexto, já que a banda 

ascende e suas práticas periféricas mudam.  Nem toda banda de pagode é noticiada no 

domingo à noite pela televisão. O homem que ouve Psirico não é apenas o periférico (e 

provavelmente negro), e passa a ser todos os homens de todas as classes e posições 

sociais. A mulher também não está alheia a projeção do Psirico. Semelhante ao que 

acontece com "País Tropical", todas as mulheres podem se sentir 'toda boa', numa falsa 

integração que é impossível devido realidades sócio- históricas. 

Essa 'participação' permite que a mulher branca de classe média também se 

permita ser chamada de "negona", além dos outros grupos expressos na música - 

"gordinha", "coroa" "magrinha". Todo mundo acaba se identificando em algum 

momento (ou tentando). Além disso, a vivência dessa mulher - toda boa - muda de 

lugar. Não é apenas a mulher periférica, mas a mulher de classe média que 

aparentemente paga seu próprio camarote para assistir os shows do Psirico. Nossas 

idosas até podem se sentir representadas pelo chamamento.  

 

Modo de enunciação: O estatuto do enunciador e do destinatário 

Selecionei termos que não foram escolhidos de forma aleatória pelos enunciadores 

                                                
14 “Não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional 
busca unificá-lo em uma identidade cultural para representar a todos como pertencendo à mesma grande família 
nacional [...]” HALL, 1998, p. 59 
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(MAINGUENEAU 2006), de forma a atualizar o contato com seus co-enunciadores. Os 

termos15 são:  

País Tropical: “fusca + violão - Flamengo - “band leader” - camaradinhas.” Mulher 

Brasileira: “‘levante o dedo - ‘amém’ - corpo de violão – bronzeada -brasileira” 

A partir da escolha de palavras, o enunciador utiliza conceitos que possivelmente 

são do conhecimento do seu co-enunciador. Em País Tropical, os termos selecionados 

apenas atualizam a idéia de área demarcada de clima tropical. O fusca, modelo de carro 

surgido em 1938, é conhecido por ser pequeno e compacto. O violão, instrumento 

musical conhecido por ser mais intimista que a guitarra, é mais prático também (por não 

necessariamente precisar de instalações eletrônicas). Desse modo, o conjunto 

fusca+violão é um indicativo de possível mobilização fácil para agregar pessoas e 

divertimento coletivo.  

Flamengo é um time carioca, tido como o mais popular do Brasil. Dados de 

201416 mostram a torcida como estimada em 39 milhões de torcedores espalhados por 

todas as regiões do Brasil. Jorge Ben Jor é um flamenguista invicto, destacando sua 

torcida em outros momentos de sua carreira17. O fanatismo pelo Flamengo vem atrelado 

a nêga Tereza, e ao fusca + violão. 

Os quatro elementos formam a idéia de país ideal - seu time preferido, sua 

música preferida e sua ‘nêga’ em um lugar específico e acessível. O carnaval em 

fevereiro também aparece na construção dessa paisagem de momento perfeito. 

Paisagem esta que, fica no imaginário estrangeiro como marca do Brasil: mulher, 

futebol e diversão, como observa ROSA (2000) já que a associação entre gênero, 

identidade nacional, cor e excitação está imbricada neste modelo de representação, que 

acentua o paradoxo entre “mulher amante” e a “mulher do lar” dissolvidos na menção à 

mulher brasileira.  

  Na perspectiva de possuir uma mentalidade mediana, o enunciador não se 

considera um band leader - líder de banda, que as definições simples atribuem 

literalmente às bandas de fanfarra. O band leader vem à frente, liderando e coordenando 

todos. O termo camaradinhas segundo o dicionário Aurélio deriva de maneirismos de 

soldados e de movimentos sociais como a idéia de companheirismo. Os “camaradinhas” 

                                                
15 As palavras foram procuradas no dicionário Aurélio Online (https://dicionariodoaurelio.com/) , e em 

seguida adaptadas ao contexto.  
16 Obtido em http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2014/08/pesquisa-fla-tem-maior-torcida-mas-corinthians-
encurta-distancia.html. Acesso em 12 de abril de 2017. 
17 O cantor possui um canção intitulada “Flamengo” do mesmo ano (1969) de País Tropical. 

https://dicionariodoaurelio.com/
http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2014/08/pesquisa-fla-tem-maior-torcida-mas-corinthians-encurta-distancia.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2014/08/pesquisa-fla-tem-maior-torcida-mas-corinthians-encurta-distancia.html
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do interlocutor o respeitam, mesmo ele não sendo o “líder da banda”. 

  Tereza, a nêga, apenas apareceu como acessório ao Flamengo. Não sabemos 

mais nada sobre Tereza. Apenas que ela é a “nêga” do enunciador.  

Em Mulher Brasileira (Toda Boa), numa tentativa de ‘exaltar’ a mulher brasileira, 

a banda Psirico nos apresenta a Mulher Brasileira, possivelmente ‘toda boa’. O que isso 

significa? O conceito de “toda boa” é construído mediante referências simbólicas que o 

brasileiro em geral já está acostumado a escutar: o corpo de violão18 - a mulher que 

possui curvas na parte de baixo e tronco magro - o avião.  

Essas características além de falar da própria mulher evidenciam seu apelo ao 

estrangeiro. Os termos destacados “levante o dedo” e grite “amém”, indicam a idéia do 

“assim seja” - “concordamos e assinamos embaixo!”. Na música há ainda mais duas 

referências religiosas para além do “amém”: A mulher mesmo sendo um pecado (que o 

homem quer desfrutar), é uma obra divina que "nasceu para o nosso bem” – o bem 

masculino -, endossando a possível religiosidade do enunciador para com a mulher. 

Nesse contexto de participação, o enunciador conclama todas as mulheres de uma forma 

um tanto controversa. As gordinhas estão fofinhas, as coroas estão durinhas e as 

negonas estão gatinhas. Aparentemente elogios tolos, acabam trazendo uma idéia de 

corpos em meio a um padrão muito bem disfarçado. Possivelmente sendo novas Terezas 

em 2009.  

 

Confrontação: Quem são essas mulheres? 

As visitas as idosas iniciaram em novembro de 2016 e o grupo focal realizou-se 

em março de 2017. Anteriormente à realização do grupo focal, busquei informações que 

as identificassem enquanto gênero, raça e classe para possivelmente cruzar informações. 

Escolhi manter os nomes em sigilo19, e substituí-los por nomes de mulheres conhecidas 

na música baiana (as quais não têm como afirmar se são negras ou foram concebidas 

para tal nas músicas).  Deste modo conhecemos: 

 

                                                
18 O corpo de violão - também chamado ampulheta - é o formato do corpo de 6,1% das mulheres brasileiras. Pode ser 
definido como uma mulher que possui certa proporcionalidade no tórax e no quadril com porções quase iguais e uma 
cintura bem marcada - como de fato uma ampulheta ou de longe, um violão. Obtido no artigo “A forma do corpo da 
Mulher Brasileira” de Sérgio Bastos, disponível 
em:http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/07/10/6822/A_forma_do_corpo_da_mulher_brasi
leira.pdf, acesso em 14 de abril de 2017 às 22:23.  
19 Todas as informações coletadas foram feitas mediante assinatura de termos de uso de imagem, e som 

de voz, além de informá-las que os dados coletados são apenas pela pesquisa acadêmica. A escolha de 

trocar os nomes surgiu para sugerir proximidade ao leitor.  

http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/07/10/6822/A_forma_do_corpo_da_mulher_brasileira.pdf
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/07/10/6822/A_forma_do_corpo_da_mulher_brasileira.pdf
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Nome Idade Cor  Religião Ocupação Bairro Cantor 

Preferido 

Eva 78 Negra Católica Aposentada 

Costureira  

Cidade 

Nova 

Roberto Carlos 

Tieta 83 Negra Católica Aposentada 

Merendeira 

Pau 

Miúdo 

Martinho Da 

Vila 

Dalila 91 Negra Católica Aposentada 

Funcionária 

Pública  

Cidade 

Nova 

Nelson 

Gonçalves 

Rosa 79 Negra Católica Aposentada 

Vendedora 

Pau 

Miúdo  

Tatau (Araketu) 

 

As informações acima foram coletadas nas entrevistas individuais com o objetivo 

de encontrar tendências. Como observado, a faixa etária varia entre 75-95 e todas se 

consideram negras. Ao serem perguntadas, todas se consideram católicas, mesmo que 

também possuem elementos de religiões de matriz africana. Sobre a profissão, ainda que 

no momento todas estejam aposentadas, todas se consideram domésticas e exerceram 

atividades ligadas ao ‘servir’. Sobre os bairros, Cidade Nova e Pau Miúdo são bairros 

vizinhos (elas se conhecem e compartilharam momentos). Sobre os cantores preferidos, 

todas optaram por enunciadores homens, e dos quatro, dois são negros.  

 

O Grupo Focal 

 

Após a análise de discurso, a idéia inicial do projeto era entender a representação 

da mulher negra (idosa), com uma abordagem em suas opiniões e seus anseios. Dessa 

forma, porque não ouvi-las? Optamos assim por um grupo focal, tipo de pesquisa 

qualitativa que tem como objetivo perceber os aspectos valorativos e normativos que 

são referência de um grupo em particular (COSTA, 2006, p. 181 in DUARTE, 2006).  

O grupo focal foi escolhido por, representar melhor o que possivelmente elas 

teriam a dizer. Uma entrevista convencional apenas forneceria fatos que isoladamente 

não teriam tanta relevância para confrontação. Além disso, a memória podia falhar 

(devido a idade) estabelecendo uma ajuda mútua. Outro aspecto importante é que, a 

experiência de coletar impressões das músicas coletivamente surtiria (e acabou surtindo) 

mais efeito.  
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O grupo focal realizou-se no dia cinco de março de 2017. O grupo aconteceu na 

casa de Dalila - por motivos de difícil deslocamento dela, a mais velha -, idéia que todas 

aprovaram assim que sugeri, em uma das minhas visitas. A experiência era simples, 

ouvir as músicas e comentar sobre elas.  

 

Resultados 

A música “País Tropical” teve aceitação relativamente boa, e todas as 

conheciam. Ao questionar se a música tocava em rádios e festas todas afirmaram que 

sim. A figura de “Deus” apareceu claramente na música devido ao verso - “abençoado 

por Deus e bonito por natureza” que promoveu o seguinte diálogo: “só a palavra dele 

dizer abençoado por Deus já é uma maravilha. quem não quer a palavra de Deus? quem 

não quer Deus?” (Eva). Quando questionei a figura deste homem - que nos conta a 

história de Tereza (como sua nega) todas entenderam isso como amor, e todas 

opinaram: 

 

Eva - Se existe amor, existe respeito, existe compreensão então ele tá no 

direito de gostar.  

Rosa - nega é uma palavra carinhosa tem quem tem diz que tem problema de 

ser negro, o racismo, mas outrora não tinha isso "oi nega!  
Tieta - Eu mesmo conheço brancos que por agrado chamam à namorada ou 

esposa de nega "vou pra casa vou ver minha nega", ele é branco ela também. 

Mas tem outros que não, é racismo, nem pra falar no negro não gosta.  
Dalila - Eu acho que nós que estamos aqui reunidos... Somos o que, negros 

não podemos ter preconceito! Não podemos falar mal nem da música nem de 

Tereza, e Tereza era isso mesmo, era uma negra! 

 

 

As idosas entendem o termo “nega” como algo carinhoso, para além das 

atribuições de cor, independente em que contexto esteja sendo usado. O racismo 

aparentemente é ocultado. Outro fator interessante é que, para elas, a entendida 

possessividade e controle que o enunciador exerce - omitindo inclusive a história de 

Tereza - é vista como amor.  Por último, uma delas mostra certa sororidade – termo 

feminista e moderno - ao não se sentirem no direito de julgar Tereza, negra como ela. 

Logo em seguida, seguimos para análise da música Mulher Brasileira (Psirico, 2008).  

Nesse momento, evidenciei que mudaríamos o ano e saltaríamos quarenta anos no 

tempo. Foi possível observar que, majoritariamente a postura foi menos receptiva que a 

música tocada anteriormente. À primeira vista, o conceito de “toda boa” foi 

compreendido como algo positivo. Dessa forma, a mulher evidenciada por ser “toda 
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boa” na música original de forma sexual, foi vista como uma mulher semelhante a elas, 

ou ao que elas consideram como “toda boa”: 

Andreza: O que é ser toda boa pra vocês? 

Dalila: Bonita, esperta, forte 

Rosa: Pra mim mulher toda boa é aquela que se respeita...tem seus filhos, 
cria, se respeita. Amanhece em casa, anoitece em casa.. Mas, essas mulheres 

que ficam nuas dançando por aí de qualquer forma, não é mulher toda boa. é 

toda boa pra eles.  

Eva: Eu acho que seja a mulher dedicada à família, dedicada aos filhos. 
Deve ser toda boa pra ele. 

Tieta: Eu acho a mesma coisa... porque toda boa tem dois sentidos. cada qual 

tem seu. pode ser uma boa mãe de família, respeitosa. E também pode não 
ser. 

Andreza: Vocês se sentem representadas por essa toda boa? 

Eva: Quando ele fala sobre o charme dela. não tem mulher nenhuma que não 
tem sua casa e não queira ter seu charme.. do lavar do prato aos panos de 

prato. então tem que estar tudo..." 

 

Outro fator interessante foi à incidência de certa dualidade entre a representação 

dessa mulher com elas. Se for para ser considerada como boa na acepção que elas 

entenderam sim, se for sobre certo charme sim. Mesmo assim, elas entendem a velhice 

como um fenômeno em curso que as afasta da “toda boa” estimada pelo enunciador. E 

foi justamente nesse tópico que, um assunto impensado, mas possível surgiu: as 

vestimentas da mulher impactam em sua representação social? 

 

Andreza: Mas se tratando de um homem negro que canta essa música, vocês 

acham que atendem a expectativa dele? 

Dalila: Quando eles fizeram a música, eles não pensam nas adultas, as 
piriguetes20 de hoje, perdão, são as todas boas, de shortinho e tudo. 

Rosa: É aquela que canta a metralhadora21 com o shortinho curto e o sutiã. é 

toda boa... então a gente é toda feia. 
[...]  

Andreza: A roupa está relacionada com o pecado? 

           Dalila, Eva e Rosa falam ‘’tá’’ 

Eva: A pessoa vestida comportada é outra coisa 
Dalila: Uma roupa decente nós podemos usar uma roupa mais longuinha... 

uma mais nova pode usar uma coisa no joelho 

Eva: Veste-se em momento adequado. 
 

 

Apesar de serem negras e até considerarem as mulheres negras mais bonitas, a questão 

com a vestimenta ainda é muito grande. Ainda não consigo dizer se é por uma 

construção machista, ou pela religião ou apenas por motivos de idade e construções 

                                                
20 Termo comum em Salvador para se referir a mulheres que acompanham shows de pagode com roupas 

mais despojadas.  
21 Referência a Tays Reis, cantora da banda Vingadora de grande sucesso na Bahia pelo hit 

‘Metralhadora’.  
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ideológicas diferentes. Sobre tais construções inclusive, elas deixam bastante claro ao 

“aceitar” que não se relacionam diretamente com essa mulher, pela idade até se 

depreciando até certo ponto utilizando o termo “toda feia”. Há também certa influência 

do carnaval na figura da - o grupo focal foi realizado dias após a o fim do evento - e da 

transmissão televisiva na percepção. 

Desse modo, é possível observar que, o pensamento delas diverge quase que 

completamente do que a análise de discurso cabia. Algumas coisas foram totalmente 

naturalizadas, outras, entretanto, se transformaram em questões maiores que o 

imaginado. A representação com essas mulheres oscila entre uma expectativa que 

pareça com elas ou uma negação total aos valores de modernidade e liberdade que ela 

possa ter.  

 

Considerações Finais 

 

Durante a construção desse estudo, foi possível observar que, retomando minha 

questão problema sobre os lugares que a mulher ocupa no discurso, existe uma 

diferença da própria mulher em participar de tal discurso.  Durante um universo de 

quarenta anos de música vemos novamente a voz da mulher negra silenciada, em 

detrimento de um homem que fala, mas que fala de um olhar superior, distante.  

O samba retoma a ancestralidade, tem um cunho simbólico que envolve opressão, 

mas acima de tudo resistência, por estar imerso no processo de cultivo da cultura negra 

(tão marginalizada) durante os anos. Mas porque o discurso dos homens do samba não 

acompanha o ideário de resistência no momento de se solidarizar com a mulher, e, 

sobretudo a mulher negra?  

Sobre a análise, observamos que o enunciador participa de uma formação 

discursiva e acaba inserindo essa ‘voz’ em diversos espaços. Essa relação de 

apropriação de vozes constrói e permite a esse enunciador (homem) formar novos 

enunciadores, que em muitos momentos só reverbera o discurso. Temos assim homens 

negros, que se apropriam de um discurso branco, apenas pelo direito de falar para 

alguém duplamente marginalizada: a mulher negra. Ainda que entre homens negros e 

homens brancos existam diferenças, nesse momento, ambos se aliam. A mulher também 

é inserida em um bojo de coisas exóticas, acompanhada das possíveis diversões 

masculinas (como o futebol) e nas excentricidades do Brasil, o país tropical.  

 Outro ponto importante é como traçamos similaridades entre as mulheres 
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enunciadas. Até quando há uma tentativa de enaltecer essa mulher brasileira, ela vem 

cercada de estereótipos que: ou a comparam com a mulher branca, ou possuem cunho 

sexual. Mas nem tudo está perdido, atualmente, com a geração tombamento22 e outros 

fenômenos alternativos que têm fortalecido a cultura negra, vemos mulheres ocupando 

os espaços que são delas por direito, para além do discurso masculino.  O grupo focal 

acabou refletindo mais sobre o quanto as mulheres mudaram do que se existe um 

correto nessa mudança.  

Essa pesquisa tem relevância por, trazer um público tão recortado à discussão do 

viés comunicativo. As mulheres negras idosas e periféricas. Remontar o passado e 

reconstruir nosso futuro é muito mais intenso e forte se a perspectiva vir do elo mais 

orgânico e ancestral. 
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