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Abstract 

 

Piropo, the English equivalent of which is “street remark”, is a sociolinguistic phenomenon. 

Only few works have been written about it, although it is a universal phenomenon. The 

Portuguese piropo differs fundamentally from both its Spanish and English counterparts. It is 

part of a continuum of evaluation sequences, which results in its great variability. It is usually 

authored by a man and aimed at a woman, but these roles have begun to shift recently. It 

performs an evaluative, gender-oriented and controlling function. Its appeal consists in the 

stylistic means and references to the culture in which it occurs. It is very common in 

Portuguese, not so much in Czech, although it doubtless exists. The fact that there is no name 

for this phenomenon in Czech as yet is proof enough of its indistinctiveness. 

 

 

 

Abstrakt 

 

Piropo, jehož anglickým ekvivalentem je Street Remark, je jev sociolingvistický. Bylo o něm 

napsáno malé množství prací, ačkoliv se jedná o jev univerzální. Portugalský piropo se 

zásadně odlišuje, jak od španělské tak i od anglické verze. Je součástí kontinua evaluačních 

sekvencí, z čehož vyplývá i jeho velká proměnlivost. Autorem je většinou muž, cílem žena, 

ale v posledních letech se rozdělení rolí mění. Má funkci hodnotící, gendrující a kontrolní. 

Půvabu mu dodávají stylistické prostředky a odkazy ke kultuře, ve které se vyskytuje. 

V portugalštině je velmi častý, v češtině nikoliv ačkoliv prokazatelně existuje. O jeho 

nevýraznosti svědčí i fakt, že dosud není pojmenován. 
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0. NOTA PRÉVIA 

Ao chegar a Lisboa para estadia de Erasmus em Setembro 2008, não sabíamos como 

aqueles oitos meses seguintes iriam mudar a nossa vida. Convictos de que a nossa futura 

Dissertação de Mestrado ia tratar as diferenças entre provérbios checos e portugueses, e 

contentes de já ter várias ideias, passeávamos nas ruas da capital portuguesa indo à Faculdade, 

fazer desporto ou tomar um café. Nesses momentos surgiram os primeiros contactos com algo 

que já tínhamos conhecido na República Checa, mas com características diferentes. Não é 

comum no nosso país, encontrar um pai a levar filho para escola maternal e piscar olho, ou 

ver um carro aproximar-se de passadeira com objectivo de melhor vista, eventualmente ouvir 

„Psssss, loirinha!“. Impunhava-se a pergunta o que ia acontecer depois do anoitecer. 

Assustados, contávamos ao nosso parceiro, residente da capital checa, que, ainda mais 

assustado, enviou- nos o gás lacrimogéneo. Até hoje, não nos servimos dele. 

Vivimos um verdadeiro choque cultural sendo confrontados com o desconhecido. Como 

um dos amigos portugueses disse, o piropo é folclore nacional. Não imaginávamos que, 

naquele momento, proferiu a conclusão ao que íamos chegar depois de tantos meses. 

Entretanto, ouvimos muitos piropos, lisonjeiros, outros ofensivos. Acostumámo-nos de tal 

maneira, que em alguns meses começámos a gostar do piropo e depois de partir de Portugal, 

tivemos saudades dele. 

No semestre de Verão, assistimos às aulas da Prof. Dr.a Isabel Tomás que, logo na 

primeira vez, sugeriu-nos estudar o piropo. Agarrámo-nos ao projecto, trabalhámos dia e noite 

na realização deste, sacrificando a mente e, muitas vezes, o corpo, aos objectivos científicos. 

O nosso primeiro interesse deu em Olha quem vai lá!, trabalho final de Sociolinguística. 

Fora de Portugal, não deixámos de vista o nosso objectivo: redigir tese de Mestrado sobre 

o fenómeno. Durante meses, andámos a explicar o que é que é, discutindo os encontros com 

esta besta feroz, que umas vezes se aconchega, outras vezes ladra ou até morde. 

Afinal, conseguímos concretizar a parte mais importante, voltar ao Portugal, em vista de 

conhecer melhor o piropo. Dada a dimensão social do fenómeno e a formação insuficiente 

nesse campo, começámos a assistir às aulas do Género e Sociedade, dadas por Prof. Dr. 

Manuel de Lisboa. 

No curso de nossa estadia, fomos designados por „Senhora dos piropos“ por uma docente 

da FCSH, o que, naturalmente, nos lisonjeou. Sabemos um pouco mais que há dois anos e 

duvidamos seriosamente de um dia chegar a tal ponto. No entanto, o pouco que aprendemos, 

aqui o expomos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é resultado de uma reflexão que teve o seu início no semestre de Verão de 

ano académico 2007/2008, mais precisamente, no primeiro encontro da Sociolinguística e,  

no interesse suscitado pelo conceito da língua como sintoma e o conceito da língua como 

causa.  

A área de Sociolinguística é vasta. Uma das suas vertentes estuda a língua e a identidade 

social incluindo a diferenciação pelo sexo. 

Conscientes da existência de poucos trabalhos sobre o fenómeno em geral e da 

inexistência de trabalhos focados no Português, quer na variedade europeia, quer na variedade 

brasileira, das variedades dos restantes países lusófonos nem falar, e conscientes de 

necessidade de nos referirmos a esta situação apresentando certas características peculiares do 

contexto português, propusemo-nos explorar a área o que veio a dar o tópico da nossa 

Dissertação de Mestrado em Filologia Portuguesa. A primeira aproximação ao tema foi  

o trabalho final da cadeira de Sociolinguística1. Assim visto, a nossa dissertação é a sua 

continuação, aprofundamento e aperfeiçoamento. 

O fenómeno em si pode ser estudado no âmbito de várias disciplinas tais como  

a Antropologia, a Culturologia, a Psicologia, a Pragmática, a Sociologia ou a Teoria de 

Comunicação. Dadas as limitações de tempo, de páginas concedidas e dos nossos 

conhecimentos, não ambicionamos abordar o tema sob todas as perspectivas acima descritas 

das para descrever, por forma a descrever o piropo de maneira totalizante. No entanto, embora 

a nossa formação não responda às exigências que a abordagem sociológica requer, julgamos 

que retirar ao piropo a sua dimensão sociológica seria incorrer num erro mais grave do que 

aquele que corremos o risco de cometer se sobre ele reflectirmos enquanto leigos na área. Por 

esta razão, permitimo-nos trabalhar com as teorias e os conhecimentos da Sociologia, 

sobretudo no campo dos Estudos do Género, e por vezes também recorrendo a conteúdo da 

Antropologia. 

Podiamos ser repreendidos por redigir um trabalho ecléctico, misturando tudo, ou, como 

dizem os franceses, de sauter de coq à l´âne2. Consideramos o mundo em que vivemos 

demasiado complexo para poder fazer demarcações. Os fenómenos interinfluenciam-se.  

A significação adquire-se sempre do contexto. Por esta razão parece-nos insensato fazer 

                                                 
1 Švarcová, Eva. 2008. Olha quem vai lá. Trabalho sobre piropos e bocas na cultura ocidental. Trabalho final 
elaborado sob orientação da Professora Doutora Isabel Tomás, FCSH UNL, entregue em finais de Junho 2008. 
2 Literalmente ‘saltar de galo ao asno’, ou seja, ir directamente de um tema para um outro, sem haver uma 
ligação aparente. 
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‘recortes’. O nosso objectivo é expor a problemática de maneira abrangente, abordando-a sob 

várias perspectivas para ter uma visão mais holística, que nos permitia responder às questões 

que têm surgido desde há dois anos, mais intensivamente durante a pesquisa e a redacção da 

Dissertação. 

O que é piropo? É espontâneo? Quem é que o faz? A nossa mãe fá-lo-ia? É próprio apenas 

dos latinos? Desaparecerá o piropo no momento da igualdade factual dos sexos? Por que 

razão um piropo é aceitável para uma pessoa e inaceitável para outra? Qual é a função do 

piropo? São algumas das perguntas para as quais tentaremos encontrar a resposta. 

Na parte teórica, descreveremos e caracterizaremos o fenómeno em si. Na parte prática, 

confrontaremos os conhecimentos expostos na primeira parte com o material recolhido  

e as nossas observações. 

Dado que o espaço em que se fala a - assim chamada - Língua de Camões, é vasto, o que 

cria um contexto heterogéneo. Debruçar-nos-emos sobre o português europeu uma vez que  

a maioria inquiridos são de nacionalidade portuguesa. Para além disso, atrevemo-nos  

a dizer, é a variedade que falamos e temos alguma noção do contexto em que se usa. 

Ainda se poderia afirmar que o cidadão de um país da Europa Central teria mais 

dificuldades que um nativo para realizar este trabalho. Sim e não. É certo, nunca deixaremos 

de ser estrangeiros, ou seja, falantes não nativos de Português, nunca conheceremos  

os pormenores do contexto socio-económico-histórico nem desfrutaremos de todas as nuances 

da língua. Contudo, concebemos este facto como uma vantagem. A notoriedade faz-nos 

muitas vezes imperceptivos. A distância cultural propicia a sensibilidade para o quotidiano 

português e facilita a valorização, até o que podia, à primeira vista, parecer trivial. A nosso 

ver, isso é o que é relevante na pesquisa. Ou como diz Beinhauer (1960, p. 36. Tradução 

nossa) é preciso “analisar coisas do mais vulgar quotidiano com olhos dilatados pela 

curiosidade [o que] pode produzir resultados surpreendentes.“ 

 

Humildes, perante a complexidade do fenómeno, esperamos contribuir para o estudo desta 

área, apalpando o terreno e dando uma primeira opinião. 

 

 

1.1 O Estado da Arte 

Tendo declarado a escassez de estudos sobre o piropo, julgamos necessário apresentar  

os artigos, os ensaios, enfim, os trabalhos disponíveis. Veremos que o tema tem sido abordado 
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em vários países e épocas, implicando a adopção de uma perspectiva cultural e ‘ideológica’ 

diferente, tendo em vista objectivos diferentes. 

Por isso não é fácil proceder a uma meta-análise dado que existe um leque de critérios que 

podiam ser aplicados. 

Sendo impossível seguir meramente a cronologia das publicações, e não querendo dar 

realce a um ou dois estudos que neste momento podiam parecer-nos importantes, recorremos 

à apresentação segundo a posição tomada para com o fenómeno, que se recobre perfeitamente 

com as ideias fixas existentes nos países onde foram publicados. 

Num primeiro momento, uma excursão histórica ao West End da época victoriana, num 

segundo momento, uma crítica feminista de street annoyances ou street impertinances3, 

segundo a imprensa da época e a atitude heterógenea da sociedade britânica: um artigo de 

Walkovitz (1998) assinala a posição negativa não apenas para com o fenómeno, mas 

sobretudo para com a discriminação das mulheres, visível na discussão que o sucedido 

ocasionou. Esta situação, diz a autora do artigo, persiste até hoje. 

A apresentação do contexto que explica a emersão de atrevimentos de rua, é feita de 

maneira que esse parece ser a causa da existência do fenómeno. Contrariando esta ideia, 

realçamos a palavra emersão. A nosso ver, o fenómeno apenas chamou a atenção da 

sociedade pelo seu carácter massivo condicionado pelo dito contexto histórico-económico.  

O artigo retoma a posição de Leonardo, de Bowman e de Ring que, nos papéis respectivos, 

referidos por Walkovitz (1998), concebem o fenómeno como parte de assédio de rua. 

Davis (2002) adopta a mesma posição. Enumerando traços característicos  

e desenvolvendo a ideia de Bowman, situa o fenómeno no sistema mais largo, o de terrorismo 

sexual4, argumentando que pode ser um prelúdio ao rapto, com o atacante visando a testar  

as reacções da eventual vítima. 

Cameron (1992) segue nesta linha, vendo o fenómeno como mais uma prova de 

desiguldades entre homens e mulheres. 

No seu contributo, Kissling (1991)5 analisa o fenómeno, inclusive o seu conteúdo  

e as suas funções múltiplas, para o identificar, mais uma vez, como parte de terrorismo sexual. 

                                                 
3 As irritações de rua ou os atrevimentos de rua. 
4 Termo usado por Sheffield (1987) que o define como um controlo constante exercido pelos homens sobre  
as mulheres e a dominância sobre estas através da violência actual ou implícita. Ela vê o terrorismo sexual como 
„a condição objectiva da existência de mulher e uma estrutura teórica que cria e mantém a ordem social.  
O terrorismo sexual e a violência têm um papel crucial no processo de subordinação da mulher. „A violência não 
é um acto particular nem é estático; é antes um contínuo de comportamentos em que o assédio da rua tem de ser 
fixado se queremos perceber a profundidade e a omnipresença do terrorismo sexual“ (apud Davis 2002, p. 215. 
Tradução nossa). 
5 Apud Eckert & McConnell-Ginet (2003). 



 13 

Kissling em colaboração com Kramarae (1991)6 publicaram um artigo em que chamam  

o piropo ao mesmo tempo de stranger compliment e street remark, respectivamente, elogio de 

desconhecido e comentário de rua. Do primeiro artigo tivemos ao dispor apenas o resumo,  

o outro artigo não está acessível, portanto não dispomos de mais informações quanto  

ao conteúdo deles. Seja como for, é um bom exemplo da confusão terminológica que 

acompanha os estudos. 

Eckert e McConnell-Ginet (2003) usam o termo stranger compliment para diferenciar  

o fenómeno do elogio, argumentando que um elogio não pode ser feito por uma pessoa 

desconhecida. Estes actos são cada vez menos frequentes, segundo elas dizem, e, 

ocasionalmente, são feitos pelas mulheres aos homens. 

O estudo mais importante que foi feito sobre o street remark nos Estados Unidos é da 

autoria de Gardner (1984). Nos espaços públicos urbanos mantém-se o silêncio que pode ser 

quebrado de várias maneiras, uma delas é o street remark. É de certa maneira mais fácil de 

fazer ao encontrar uma ‘pessoa aberta’, open person, quer dizer, uma pessoa que difere 

visivelmente das outras pessoas, por exemplo uma criança, uma pessoa gorda ou  

um deficiente que são sujeitas a receber comentários com maior frequência. Como na nossa 

cultura, as mulheres são mais olhadas, mais vigiadas que os homens, e recebem mais 

comentários, inclusive o street remark, passam por pessoas abertas, o que obviamente tem  

a ver com os estereótipos e os papéis de género. Depende de cada um, e de cada uma,  

a posição a tomar, e a autora constata, que existem mulheres que acham o street remark 

ofensivo ou, pelo menos, intrusivo. Ligado a isto, é o double entender, a interpretação dupla, 

que faz parte das características do fenómeno que Gardner apresenta com algum detalhe.  

O mérito dela é dar realce às funções do street remark, sobretudo à função social  

e performativa. Os seus autores têm que respeitar princípios, ou seja, não se trata de um 

fenómeno ‘selvagem’. 

O estudo de Gardner constitui uma assinalável contribuição, dando as descripções 

necessárias, que deixam entender o significado do fenómeno num contexto alargado,  

ao mesmo tempo que aponta para o género como fonte de muitas respostas. Quanto  

ao fenómeno, toma uma posição neutra, sem condená-lo. 

De inspiração óbvia, Mashiri (2000) descreve a situação no contexto africano, mais 

precisamente, na capital do Zimbabué. Desenvolve o conceito de Gardner, levando mais longe 

                                                 
6 Kissling e Kramarae, apud Eckert & McConnell-Ginet (2003). 
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a crítica do género, cujas bases são, aparentemente, comuns para a cultura africana e para  

a cultura ocidental. 

Tendo em vista um objectivo pedagógico, Moore (1996) procura fazer uma nova 

interpretação do piropo, argumentando que o conhecimento da cultura ligada à língua 

estudada, ajuda os estudantes na aprendizagem. Vários manuais de espanhol disponíveis nos 

Estados Unidos da América descrevem o piropo como um elogio sexista, o que não o é, 

necessariamente na cultura hispánica. Baseando-se nos estudos de Snyder, de Noble e 

Lacasa7, e sobretudo de Beinhauer, completa a sua visão com opiniões de falantes nativos 

para dar uma descrição do fenómeno mais completa e sem aquela carga de preconceitos. 

Beinhauer foi sugerido a Moore por Manuel Alvar, antigo presidente da Academia Real, 

como sendo, à época, o melhor trabalho sobre o piropo. 

O único trabalho de Beinhauer acessível, que tivemos a oportunidade de consultar, é 

Gracia, Ingenio y Poesía del Piropo (1960). O autor, linguísta alemão, passou sete anos em 

Espanha. Desfrutando, portanto, da distância do quotidiano espanhol, redigiu um ensaio bem 

conseguido sobre o fenómeno no contexto ibérico. O seu trabalho recolhe alguns piropos que 

conseguiu através da sua própria experiência e outros de Francisco Rodríguez Marín, 

investigador da cultura popular, que tinha coleccionado milhares de piropos. A natureza do 

fenómeno foi discutida com Eugenio d´Ors, o que indica que Beinhauer não foi o primeiro 

a redigir um trabalho sobre o assunto. Devido à falta de informações complementares e de 

bibliografia, não sabemos mais sobre a história do interesse pelo piropo. No entanto, essa 

evidência não faz diminuir a importância do seu contributo. Oferecendo ao leitor uma 

descrição com muitos exemplos, dá relevo às realidades que escaparam a outros estudos, 

sobretudo o facto de o piropo ser visto como um jogo pelos membros da sociedade hispânica, 

ou até uma espécie de arte oral. Toma, assim, uma posição claramente positiva ao fazer  

uma apologia dos latinos. Visando a comprovar a sua observação, faz análise de conteúdo dos 

piropos o que lhe permite traçar uma classificação. 

O que é muito importante sob ponto de vista dos actantes é a relação amorosa entre 

o autor do piropo e o seu alvo, o que é visto como fundamental. Ele acha o piropo dado  

a uma mulher desconhecida menos frequente, constatou, porém, que a situação em que 

ocorria estava a mudar na época. Seja como for, a seu ver, piropo é sempre dado por  

um homem a uma mulher. 

                                                 
7 Todos os três trabalhos são referidos por Moore (1996). 
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No ensaio citado por Moore, Beinhauer segue a mesma linha, e desenvolve mais a noção 

do chamado piropo callejero, o piropo da rua, situando a sua origem a Sevilha no início de 

século XX. 

Pesquisando o material sobre piropo no Sib.ul, catálogo colectivo da Universidade de 

Lisboa8, tomámos conhecimento de que, além dos referidos, existem ainda estudos de 

Suarezorozco, Montale, Peek. Aliás, há outros estudos que concebem o fenómeno como 

sexista ou perigoso. Para ver mais, recomenda-se consultar a bibliografia dos primeiros 

estudos supramencionados. 

 

O fenómeno é estudado, pelo menos, desde os anos 60 do século XX, em vários países e 

com fins diferentes. A posição tomada perante ele varia de negativa, passando pela neutra, 

para chegar à positiva. Conforme os países, varia o nome atribuído. Moore, autora de artigo 

que trata o piropo nos manuais de espanhol para os aprendentes americanos, adopta o termo 

piropo, possivelmente porque se trata de espanhol. Os investigadores que se concentram no 

contexto norte-americano, ou se inspiram por um autor dali oriundo, usam ou termo de street 

remark, ou stranger compliments, no limite assédio de rua. Além dos termos acima referidos, 

no espaço lusófono, concretamente no Brasil, usa-se ainda o termo cantada, usado para  

os comentários não ofensivos, e a indirecta, para os comentários ofensivos. 

Julgamos que uma das causas da escassez de materiais - que, afinal, não se mostrou tão 

grave – reside na discordância sobre o nome do fenómeno. 

 

 

2. TEORIA 

 

2.1 ‘Piropo’ nos dicionários 

A forma, ou seja, o nome, não é o único problema que surge. Definir o conteúdo apresenta 

um problema da mesma, se não de maior, importância. Temos em conta que os dois 

componentes são inseparáveis. 

Redigindo o primeiro trabalho sobre o piropo, estávamos convictos da existência de dois 

termos que designam dois lados de mesma moeda, do piropo em português europeu9. Só  

ao começar a pesquisa, fomos alertados para o facto de apenas o termo piropo se reporta  

ao fenómeno estudado. 

                                                 
8 Acessível em http://metalib.sibul.ul.pt. 
9 Doravante, usaremos sigla PB para a variedade brasileira e PE para a variedade europeia. 
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Consultámos vários tipos de dicionários, ora monolingues, ora plurilingues10. Embora nos 

foquemos ao PE, não omitimos os dicionários de origem brasileira. 

 

Citamos primeiro o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa da Editora Michaelis 

publicado em 199811: 

Cantada, s. f. 2 pop. Tentativa de sedução por meio de palavras 

hábeis. 

Indireta , s. f. Alusão disfarçada, não explícita, feita por censura, 

escárnio ou malícia. 

Piropo, s. m. (...) 4 Reg. (Sul) Dichote de galanteador, dirigido  

      a mulher que passou por perto. 

 

Dicionário Universal Milénio Língua Portuguesa da Texto Editora (1999) diz: 

Cantada12 

Indirecta , s.f. (pop.) observação feita em parte, de modo não  

directo; alusão mais ou menos transparente; piada. 

Piropo, s.m., (...) galanteio; frase lisonjeira dirigida  

a alguém, especialmente a mulheres. 

 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de 

Lisboa (2001): 

Cantada, s.f. 1 Region. (Tr.-os-M.). Canto, cantoria; acto ou 

efeito de cantar. (...) 3 Bras. fam. Acto de tentar conquistar ou 

seduzir, valendo-se de palavras elogiosas. Dar uma cantada em 

alguém, Bras. Fam., tentar seduzir alguém através de palavras 

hábeis. 

Indirecta , s.f. (De indirecto). Fam. Referência feita com  

o objectivo de atingir alguém, geralmente num tom sarcástico 

ou irónico = PIADA.. 

Piropo, s.m. (...) 4 Fam. Galanteio que se dirige em especial 

a uma mulher bonita. 

                                                 
10 Entendemos o adjectivo plurilingues no sentido de mais de um. 
11 Os dicionários foram publicados na mesma época, mas são de tamanho diferente: o primeiro tem mais de  
200 000 verbetes, o segundo mais de 95 000 entradas, o terceiro contém 4 580 029 ocorrências, 240 680 
vocábulos, 69 426 entradas lexicais. O primeiro representa PB, o segundo PE e o terceiro uma visão abrangente, 
ou seja, as duas variedades. 
12 Não se encontra no dicionário. 



 17 

Vemos que as duas variedades diferem. O sentido de ‘cantada’ pertence, em PB,  

à linguagem popular e representa a dimensão não ofensiva do piropo. Contém a menção da 

função da cantada: seduzir. Em PE não tem nada a ver com o sentido de piropo e é capaz 

nem aparecer em dicionário. No Brasil, ‘piropo’ é sentido como regionalismo. Em ambas  

as variedades é visto como não ofensivo. No Brasil, a mulher tem que passar por perto para 

receber o piropo, ou seja, tem que ser desconhecida do autor do piropo. A definição dada 

para ‘piropo’ em PE é mais larga: dirige-se a alguém, seja conhecido seja desconhecido, 

tipicamente às mulheres, especialmente às bonitas. 

 

O Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos (2003) dá sinónimos seguintes:  

Cantada, s.f. 2 Fig. infrm. Lábia; astúcia, cantiga, engodo, 

pedido, sedução. 

Indireta , s.f. Alusão, insinuação, remoque13. 

 

O Dicionário Sinónimos e Antónimos da Língua Portuguesa de Porto Editora (2006): 

Piropo, s.m. Galanteio. 

 
 

Curiosamente, nem o dicionário Houaiss nem o dicionário da Porto Editora introduziram  

o antónimo das entradas, apenas os sinónimos. A indirecta não será o antónimo da cantada,  

e vice-versa? A ideia que os dois dicionários acima citados dão é que o piropo é um galanteio, 

que não tem nenhum reverso displicente, muito menos ofensivo. 

 

O conteúdo do dicionário depende primeiro do tamanho, segundo da frequência de 

ocorrência dos vocábulos no uso e terceiro da propriedade dos vocábulos e expressões. Por 

exemplo, as unidades lexicais conotadas com a política ‘alternativa’ não costumam aparecer 

durante os regimes totalitários. De mesma maneira, os vulgarismos, apesar de serem 

frequentes, não eram, até a época recente14, incluídos nos dicionários, tal como as expressões 

de argot15 ou de calão. Quanto ao tamanho, os dicionários supostamente devem descrever  

a complexidade de uma unidade lexicográfica no mínimo de espaço possível, duas exigências 

                                                 
13 Não há entrada Piropo. 
14 Começaram a aparecer nos dicionários já no século XIX, mas a partir dos anos 30 do século XX começaram 
a ser banidos. A reintrodução desatou depois do 25 de Abril (Dr. T. Lino, comunicação pessoal, Dezembro 
2009). 
15 Palavra de origem francesa, traduzida para português como calão, gíria. Visto que as duas noções se 
sobrepõem, uma designando a outra como o sinónimo, usamos o termo francês para referir à linguagem especial 
de um subgrupo desfavorecido ou marginal, por exemplo criminais ou reclusos. 
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contraditórias e, parece, completamente incompatíveis. No entanto, não se deveria recorrer  

às simplificações. De trinta e três dicionários monolingues de produção portuguesa 

consultados, em treze deles, independentemente do tamanho16, a entrada ‘piropo’ no sentido 

de fenómeno sociolinguístico, não se encontra. É paradoxal, que está incluída no Dicionário 

elementar de português da Didáctica (1970), um dicionário pequeno17, mas não no Grande 

Dicionário da Língua Portuguesa da editora Bertrand (1996). O tamanho e a data de 

publicação anterior levar-no-íam a pensar que se encontrasse no segundo dicionário. Será  

a política da editora a explicação para este facto? Seja como for, o espaço consagrado  

ao piropo muda conforme o tamanho. Analisaram-se três dicionários publicados em 2009: 

 

Dicionário integral de Língua Portuguesa, Universal, Texto Editora Lda., 2009: 

(85 000 entradas, 210 000definições) 

Piropo (cast. piropo), s.m. 1 Galanteio; 2 Frase lisonjeira 

dirigida a alguém, principalmente mulheres. 

 
Dicionário de Língua Portuguesa, Porto Editora, 2009: 

(25 000 entradas, 85 000 definições) 

Piropo, n.m. Cumprimento lisonjeiro; elogio; galanteio. 

 

Dicionário de Língua Portuguesa, Porto Editora, 2009: 

(35 000 entradas, 66 000 definições) 

Piropo, n.m. Cumprimento lisonjeiro. 

 

Surge uma pergunta no que toca ao tempo: Quando o piropo entrou nos dicionários? 

Segundo o Dicionário etimológico de Língua Portuguesa, surgiu no Grande Dicionário 

Português ou Tesouro da Língua Portuguesa (1871-1874). Visto que este não se encontra 

acessível, citamos a definição do mais antigo dicionário consultado em que se encontra 

a entrada na acepção requerida: o Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora de 1952: 

 

Piropo (...) 2 s.m. Palavra ou frase lisonjeira que normalmente 

se dirige a uma pessoa bonita; galanteio; madrigal (do cast. 

piropo, «id»). 

 
                                                 
16 Pequenos ou de bolso 7/10, médios e intermédios 3/10, grandes 3/13. 
17 Piropo, s. m. galanteio (pop.). 
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Novamente encontramos o piropo como dito lisonjeiro, não ofensivo, destinado a alguém 

bonito. 

Consultando dicionários bilingues, quer Português-Francês18, quer Português-Inglês19, ou 

Português-Alemão20 ou até Português-Grego21, damos invariavelmente com a definição 

galanteio. Curiosamente, a segunda acepção da palavra reporta-se a um mineral. No 

dicionário Português-Checo22 encontramos a informação que se trata de český granát, uma 

espécie de granada que se encontra frequentemente na Boémia. 

 

Para esclarecer os achados prévios, temos que procurar no Dicionário Etimológico da 

Língua Portuguesa publicado em 1977 por Livros Horizonte. Observe-se toda a informação 

relevante quanto à etimologia do vocábulo que proporciona uma informação mais completa 

sobre o piropo. 

Piropo, s. De gr. pyrōpós, adj. „de cor vermelha; ardente“, 

que, como s., também designa o „vermelho cor do fogo“, 

pelo lat. pyrōpu-, „piropo, liga de cobre e de ouro, 

vermelha e brilhante“; o voc., porém, chegou ao Port. por 

via castelhana; quanto à história deste voc. e, em 

particular, quanto à evolução semântica até ao sentido de 

„dito lisonjeiro que se dirige a uma mulher bonita“, 

Corominas23 escreveu (…)[que era frequentemente usado 

pelos] Clássicos. Através de um verso de Ovidio 

„flammasque imitante pyropo“, transmitiu-se à Idade 

Média (…) [onde já era associado a] pedra preciosa (…). 

Passou da literatura latina à literatura portuguesa (...)  

e italiana (…). O significado moderno de „elogio“ tem 

                                                 
18 (60 000 entradas, 45 000 traduções etc.) 

Piropo n.m. compliment, flatterie. 
19 (80 000 entradas, 222 000 traduções) 

Piropo n.m. 1 [coloq] pick-up line; flattering comment. 
20 (85 000 entradas, 180 000 traduções) 

Piropo s.m. 1 (galanteio) Komplimentnt. 
21 (33 000 entradas em Grego, 31 000 em Português) 

Piropo, s.m. (fam.) κοµπλιµάν (elogio), ευγενική, κολακευτική κουβέντα (απευθνόµενη σε γυναίκα) (um comentário 
lisonjeiro dado à mulher). 

22 (68 800 entradas, 132 100 equivalentes em checo). 
23 Filólogo espanhol, autor de Diccionário crítico etimológico castellano e hispánico de la Lengua Castellana 
(1954). É um dos grandes romanistas e lexicógrafos do século XX. 
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sua origem no uso em sentido de „pedra preciosa“, 

dirigido como lisonja a uma mulher. (…) Os humanistas 

espanhóis usavam o vocábulo em versos latinos (…).[Os 

estudantes começaram a usar a comparação que tinham 

aprendido nos „manuais“ para chamar as namoradas.] 

Assim, o piropo passou de língua erudita à língua da rua. 

(…) Este uso cristalizou, dando lugar ao emprego da 

palavra piropo como elogio por excelência. Séc. XVII: 

„Claraboiava estupido pyropo no Caucaso da morte…“ 

Academia dos Singulares, I, 18, oração; o sentido de 

„galanteio“ ainda não aparece registrado em 1873, D.V.24; 

mas já o encontro em Fialho de Almeida: „…uma espécie 

de alvo contra a jogralidade escolar desfere piropos  

e chacotas“. Saibam Quantos, p.148. 

 

Para resumir, o piropo na primeira acepção designa, entre outro, uma espécie de granada. 

Usado no sentido figurado, dirigia-se a uma pessoa preciosa como o tal mineral. Daí veio  

ao uso a sua segunda acepção. Segundo os dicionários consultados, que incluem o vocábulo 

no sentido estudado, é um sinónimo, ou quase-sinónimo de elogio ou ainda da lisonja, do 

madrigal e o galanteio. É destinado a alguém, tipicamente a uma mulher, sobretudo se for 

bonita. Esta pode ser conhecida ou desconhecida. 

 

Mas será que o piropo é isto? E o alvo prototípico do piropo é uma mulher bonita? Porque 

não um homem bonito? O aspecto reflete os estrereótipos dos géneros. 

 

Antes de abordar a problemática assinalada, serão apresentados brevemente os conceitos 

da comunidade de práticas e de Interaccionismo Simbólico tendo em conta especialmente  

a perspectiva de Goffman. 

                                                 
24 Vieira, Frei Domingos. 1871-1874. Grande Dicionário Português ou Tesouro da Língua Portuguesa, Porto. 
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2.2 Algumas noções da Sociologia 

 

2.2.1 A comunidade de práticas 

Por termo prática social entende-se uma actividade humana repetida, regular, geralmente 

feita de forma automática, tendo carácter “convencional e relação para com a estrutura social” 

(Pilcher & Whelehan, 2005, p. 50. Tradução nossa). As práticas sociais envolvem os valores, 

as crenças, as relações de força, ou as formas linguísticas” (Lave & Wenger, 1991, apud 

Eckert & McConnell-Ginet, 1992). 

Daí o nome da ‘comunidade de práticas’ que é um agregado de pessoas que se unem  

ao torno de um tópico ou um interesse (Eckert & McConnell-Ginet, 1992). É uma construção 

social em que, ao contrário do que decorre do conceito de comunidade tradicional, se dá 

relevo à participação numa comunidade e às práticas exercidas nelas que, em conjunto,  

a definem, tal como o indivíduo que define a sua identidade pela participação na comunidade 

e pelas práticas usadas. Pode ser a família, um grupo de interesse, um colectivo de trabalho 

etc. Os indivíduos envolvem-se, tipicamente, em várias comunidades de práticas. Há relações 

não apenas entre elas, mas também, entre elas e as instituições (Idem). Os indivíduos são 

envolvidos em redes de relações. 

O conceito foi introduzido por Lave e Wenger (1991). 

No que que diz respeito à linguagem, que é o nosso ponto de interesse principal,  

a participação em comunidades de práticas é importante na interacção dessa com o género. 

Visto que nos envolvemos em comunidades de práticas múltiplas, a nossa prática linguística 

envolve uma certa quantidade de heterogeneidade. Podemos usar uma língua numa certa 

situação, uma outra numa outra; depende onde estamos, do que fazemos com quem 

interagimos, sobre que falamos e quais as nossas sensações sobre o tópico (Trudgill, 1983). 

 

2.2.2 O Interaccionismo Simbólico 

O Interaccionismo Simbólico, nascido nos anos 20 do século XX, ou seja, na época dos 

Pragmatismos americanos, de que sofreu influência, tal como do Beaviorismo e da Teoria 

evolucionista de Darwin, é de opinião que não existe uma realidade em si. O conceito podia 

ser resumido pelo assim chamado teorema de Thomas: „Se as pessoas definem as situações 

como reais, elas o são em todas as consequências“ (Hendl, 2008, p. 82. Tradução nossa). 

Tudo, o que podemos perceber como factual - sejam os fenómenos, as acções sociais ou 

os comportamentos - é a reflexão do significado que nós lhe atribuimos. As perspectivas de 

como avaliar uma situação conhecem-se, negoceiam-se e alternam-se nas interacções sociais. 
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O indivíduo pode inclusive aceitar várias perspectivas, sendo cada uma própria  

às comunidades de práticas diferentes a que o indivíduo pertence. Assim, a sociedade é  

um conjunto de indivíduos interactuantes num processo contínuo que é a negociação.  

O homem não é um mero produto da sociedade dado participa activamente nela (Hendl, 

2008). 

Considera-se que o comportamento do indivíduo é mais determinado pelos significados  

e pela importância que ele dá aos objectos, às pessoas, do que pelas influências externas. 

Crucial é o momento em que ele interage. Neste sentido, o passado não tem, sob ponto de 

vista do Interaccionismo simbólico, muita importância. 

“Vivemos num mundo de símbolos. O conhecimento deles adquire-se no processo de 

socialização e da aprendizagem dos papéis. Como lidar com eles é aprende-se aquando da 

interacção social. Isto leva ao desenvolvimento do conceito de si. O homem é capaz de 

assumir a posição doutra pessoa e observar-se desta posição. O significado dos símbolos para 

ele é individual, [ao mesmo tempo] geral e obrigatório” (Op. cit. Tradução nossa).  

Os próprios símbolos são fonte de liberdade. Sabendo o indivíduo lidar com as palavras - que 

são símbolos - nada mais parará o seu pensamento e a sua criatividade. 

O Interaccionismo elaborou inclusive uma teoria da personagem. O Eu, ou melhor Self, de 

cada pessoa tem duas componentes: uma delas é o Me, o Eu social que simboliza, para  

o indivíduo, a noção como ele é visto por outros e como deve agir para ser aceitável. É a parte 

que negoceia e pondera as coisas. O Eu pessoal, ou seja I, é ‘o que sou’, a parte não 

socializada, espontânea e criativa (Hendl, 2008). As duas interagem. 

 

Apesar de o Interaccionismo Simbólico ter sido criticado por falta de interesse nos 

processos macro-sociais e no desenvolvimento histórico, privilegiando os processos  

micro-sociais, não deixa de ter importância e a sua óptica serve para ilustrar a visão adoptada 

neste trabalho. 

 

2.2.3 O Teatro segundo Erving Goffman 

Apesar de ter afirmado de não fazer parte da corrente, é inegável a sua contribuição 

significativa ao desenvolvimento do Interaccionismo Simbólico, nomeadamente, pelos 

conceitos de Estigma, Análise de quadro e Dramaturgia (Idem). 

Na base da sua análise encontram-se as noções de ‘fachada’ e de ‘espectáculo’ ou 

‘performance’. Aplicada a analogia do teatro, a sociedade constitui um palco, em que 

assistimos às representações. Simultaneamente, actuamos desempenhando papéis preparados 
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pelo encenador: Nós. O motivo é a vontade de convencer o público, impressioná-lo, e sem 

dúvida nenhuma, convencer-nos a nós próprios. Doutra maneira o espectáculo não seria  

bem-sucedido. 

Cada actor escolhe o palco, a peça que apresenta e a figura que mostrará ao público tendo 

em conta a situação de apresentação e visando à coerência de espectáculos. “O objectivo dos 

actores é apresentar-se de melhor maneira possível, ou seja, mostrar o melhor aspecto de si” 

(Willems, 2003, apud Hendl, 2008, p. 85. Tradução nossa). 

Os diversos actores sociais colaboram numa peça, e, por um ‘consenso secreto’, formam  

o elenco no palco. Quando um indivíduo executa a apresentação, aceita os valores envolvidos, 

inclusive aqueles que não estão completamente de acordo com a sua convicção. A título de 

exemplo, cada actividade envolve certas poses, gestos ou frases vazias que fazem parte dela 

só para ela ser apresentada (Goffman, 1999). 

A actividade de representação existe em todos os níveis da organização social. Os papéis 

sexuais, não eximes do conceito, são, segundo Goffman, um script a seguir para apresentar  

a masculinidade ou a feminilidade escrito pela sociedade que, desta maneira, transmete  

as expectativas de como homem ou mulher devia agir, apresentar-se, o que devia sentir, em 

que actividades devia envolver-se etc. Oliveira e Amâncio (2002) criticam esta posição porque 

não inclui o como o género é vivido, desde que o Me é muitas vezes enraizado tão 

profundamente que os actores sociais não se apercebem de desempenhar um papel. 

 

2.3 O Género e os estereótipos de género 

Neste capítulo esboçaremos primeiro a problemática do género em geral, focando aos 

aspectos tocantes ao nosso assunto. A seguir, faremos uma observação sobre os géneros, ou a 

posição da mulher e do homem, em Portugal. 

 

Apesar de a teoria de género ter muitos críticos e oponentes, não deixa de ser relevante nos 

estudos em que a variável ‘Homem’ entra em jogo. Pertence ao âmbito da Sociologia, mais 

concretamente dos Estudos de Género ou dos Estudos da Mulher que nasceram das teorias 

feministas. Dada a sua importância no assunto, tratamo-lo à parte das teorias acima versadas. 

 

2.3.1 O Género em geral 

O conceito de género, na acepção usada hoje em dia, surgiu por volta dos anos 70 do 

século XX para demarcar as diferenças entre a base biológica dos sexos e a sua dimensão 

social. O género é um papel social descrito como “construção social, cultural e historicamente 
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relativa, sobre a realidade biológica” (Almeida, 2000, p. 15). Esta é o facto de indivíduo nascer 

com os orgãos sexuais masculinos ou femininos25. A partir dela constroem-se os edifícios 

sociais baseados na crença de que os homens e as mulheres possuem traços característicos  

e psicológicos distintos em virtude de sexo de cada um. 

Segundo Slovník genderových termínů (2002)26, (Dicionário de Termos de Estudos de 

Género) o estereótipo é um julgamento estritamente simplificado e generalizado, com uma 

tonalidade emocional que atribui ou tira certas qualidades a um certo grupo de pessoas. 

Concebido como um método cognitivo, facilita a orientação no processamento de 

informações. Ao mesmo tempo, complica ou até impede o conhecimento da realidade por 

funcionar como uma imagem interposta entre o indivíduo e essa mesma realidade, 

antecipando ou substituindo-se ao conhecimento da segunda (Lippman, apud Amâncio, 

1994). 

Todas as pessoas se prestam a confirmar os estereótipos não apenas como actores, mas 

também como os observadores, imparciais nas aparências. Tal acontece sem dar por isso.  

Os estereótipos agem em nós com a vista de se promoverem. Os seres humanos muitas vezes 

desempenham o papel de organismo hospedeiro. Nesta acepção, o estereótipo é uma das 

diversas formas de meme tal como o teoretizaram Dawkins e Blackmore. Não obstante, não 

negamos o livre arbítrio nem a razão crítica das pessoas. 

Referir-nos-emos à imagem de homem ou de seu papel como ‘masculinidade’ e à imagem 

de mulher ou papel de mulher como ‘feminilidade’. Os estereótipos de género são imagens 

estereotipizadas, universalmente partilhadas dentro da sociedade, que muitas vezes 

apresentam qualidades opostas dadas à masculinidade e à feminilidade e os papéis de género 

prescritos aos homens e às mulheres no âmbito de uma comunidade (Knotková-Čapková et 

al., 2008). MacInnes (1998)27 concebe o género como ideologia de como um homem/uma 

mulher devia ser. Antes de mais, afirmamos que os termos supramencionados usam-se, 

muitas vezes, no plural. Como as comunidades desenvolvem as suas próprias práticas,  

a masculinidade e a feminilidade variam em função delas dando origem a uma pluralidade.  

A masculinidade e a feminilidade como noção não coerente, cujo conteúdo até se pode 

mostrar contraditório, não apenas sob ponto de vista exterior - a variação em função da época 

histórica, o estrato social ou a cultura -, mas também sob ponto de vista interior - por  

o indivíduo ser membro de várias comunidades - formam assim um mosaico policromático de 

                                                 
25 O caso de intersexualidade deixamos a parte neste trabalho. 
26 Apud Valdrová (2007). 
27 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
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factores interactivos. Ainda por cima, como todo o estereótipo abunda na força normativa,  

o indivíduo pode optar por conformidade ou rebelião envolvendo-se em actos de transgressão, 

de subversão e de resistência (Cameron, 1998). A vivência do género é tão crucial como  

o contexto. Os sujeitos, tendo aprendido não apenas a maneira de agir apropriada para o seu 

género, mas também para o outro, podem empregar o conhecimento, implicando-se num jogo 

de sentidos complexo (Basow, 1986). Por isso, não podemos ver num indivíduo fantoche  

a reproduzir passivamente o script, nem um actor completamente livre dos condicionalismos 

sociais a actuar da sua própria maneira (Pilcher & Whelehan, 2005). 

O dualismo cartesiano formou a mentalidade Ocidental de modo a perceber o mundo em 

termos de pares ‘ou’ - ’ou’, por exemplo frio - quente, razão - emoção, rijo - suave, masculino - 

feminino (Idem). O senso comum gosta de dizer que os dois são complementares e em 

conjunto descrevem a realidade na sua totalidade, mas a prática revela que se trata de uma 

associação de qualidades valorizada – pouco ou não valorizada, dando origem à hierarquia de 

superior e inferior. Para a segunda adquirir o estatuto valorizado, tem de transcender-se a si 

própria (Prokhovnik, 1999)28. A esmagadora maioria dos traços avaliados positivamente estão 

associados à masculinidade. A maior crítica reporta-se ao facto de as diferenças se tornarem 

opostos, o que reduz a heterogeneidade a duas entidades, omitindo todas as alternativas.  

A psicóloga Tavris (1993) afirma que „[um] pensamento tão binário leve ao que os filósofos 

chamam ‘lei do centro omitido’ (...) que é onde se insere a maior parte dos homens e das 

mulheres no que trata à psicologia, às qualidades, às crenças, aos traços e aos valores” (apud 

Kimmel, 2000, p. 12. Tradução nossa). Uma grande parte dos estudos de diferenças de 

comportamento, condutas e traços entre os dois sexos evidenciaram que existem “poucas ou 

nenhumas diferenças [inatas]. (...) As que existem são de pequena magnitude” (Basow, 1986, 

p. 12. Tradução nossa.). Descobriu-se, curiosamente, que as famílias de classe operária tendem 

a diferenciar mais os dois sexos do que as famílias de classe média o que confirmaram  

os estudos de culturas diferentes (Basow, 1986). É a tendência da nossa cultura em geral de 

exagerar as diferenças e negligenciar as semelhanças. 

A título informativo, a noção de masculinidade está associada à actividade, razão, 

independência, dominância, agressividade, força, competitividade, sinceridade, confiança em 

si, assertividade, liderança e esfera pública. A feminilidade, ao contrário, define-se em termos 

                                                 
28 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
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de passividade, emoções29, dependência, submissão, delicadeza, beleza física, discrição, 

cortesia, apoio eventualmente cuidado e esfera doméstica. 

No que se refere às predisposições das capacidades verbais, verificou-se que a diferença 

entre homens e mulheres ronda 1% apenas, o resto é fruto de socialização diferente e, 

possivelmente, de uma organização cerebral diferente (Idem.). Quanto ao temperamento, que 

se manifesta pelos adjectivos ‘activo(a)’ ou ‘passivo(a)’, não há nenhum suporte que verifique 

fisiologicamente esta opinião (Idem). Falando das emoções, são os indivíduos masculinos que 

parecem mais emocionais. “[M]eninos parecem mais irritados, emocionalmente lábeis, menos 

atentes e menos socialmente responsivos do que as meninas” (Basow, 1986, p. 56. Tradução 

nossa). Nos estudos laboratorais, não se encontrou nenhum suporte que permita afirmar que 

meninas sejam mais medrosas que meninos, nem que homens sejam, na sua natureza, mais 

competitivos. Embora os homens pareçam ter mais predisposições para actuar de maneira 

agressiva, tal é determinado sobretudo por factores situacionais e de aprendizagem. 

Estigmatizada em meninas, a agressividade encoraja-se nos meninos, apenas a forma é 

alterada, tornando-se mais ‘social’ (Bardwick & Douvan, 1971). Parece que é por esta razão 

que as mulheres são capazes de dirigir a raiva para dentro de si e ser auto-críticas.  

Ao contrário, os homens dirigem-na mais para fora (Basow, 1986). 

A ideia de que a anatomia é destino (Freud) recuou perante a ideia pós-modernista que 

acentua a fluidez dos papéis e o carácter discursivo. “A identidade de género e a sexualidade 

passaram a ser (...) um aspecto da identidade pessoal, maleável e manipulável” (Almeida, 

2000, p. 15). Ou, como diz Foucault, a sexualidade é algo que nós mesmos criamos. Butler 

(1999) partilha a ideia de performatividade afirmando que masculino e feminino não somos 

nós nem um traço de carácter, mas sim o efeito que produzimos envolvendo-nos em rituais  

e estilizações de corpo. O indivíduo, exposto às representações de género, ou seja aos 

modelos de papéis sexuais, a encontrar na família, na educação, nos média, nos artes, na 

religião, no trabalho, no direito, desde a primeira infância, adopta as técnicas de estilização de 

corpo. O género internaliza-se profundamente, tornando-se “a segunda natureza o que leva  

a percebê-lo como uma realidade independente do contexto social” (Berger & Luckmann, 

1999, apud Uhde, 2007, p. 22. Tradução nossa). Precisamos que o género não se adquire de 

uma vez e para sempre. Primeiro, a estilização tem que ser repetida reafirmando 

constantemente a identidade de género em público (Butler, 1999). Segundo, evolui ao longo 

da vida. 

                                                 
29 Beauvoir (1967) faz lembrar que Constant e Diderot derramavam como torrente as suas lágrimas o que 
demonstra claramente o papel do cânone da época. 
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Inconscientemente atribuimos o género a nós e aos outros (Eckert & McConnell-Ginet, 

2003) o que leva a uma interpretação das acções. Supõe-se que o baixo grau da criminalidade 

feminina é parcialmente causado por a mulher ser vista como um ser humano frágil e tímido 

(Vaquinhas, 2008). O género entra em todos os aspectos da vida, é omnipresente (Op. cit.). 

Quase tudo se divide em ‘feminino’ e ‘masculino’, a começar em características físicas, traços 

de carácter, papéis, ocupações, passando por brinquedos e alimentos e terminando na maneira 

de andar, na maneira de falar ou na maneira de se assoar ou cuspir. O carácter generizado é 

também arbitrário e passível de alterações como o exemplifica o caso dos Estados Unidos, 

onde no fim de século XIX e início de século XX, a cor-de-rosa, hoje em dia ainda vista como 

a cor ‘feminina’, era a cor predileta para meninos, enquanto que meninas vestiam o azul 

(Fausto-Sterling, 2000, apud Eckert & McConnell-Ginnet, 2003). Seja como for,  

os estereótipos identificam o que é ‘apropriado’ para o homem e o que o é para a mulher. 

Com o dito relacionam-se termos da aceitação e conveniência social. Todo o indivíduo deseja 

ser aprovado, quer dizer aceite, pelo menos por uma parte da sociedade. Por isso, recorre  

à estratégia de manipular a imagem, ou seja envolve-se no que é aceitável pela sociedade em 

geral, eventualmente pelos actores sociais de quem deseja a aprovação (Basow, 1986). 

Gervasio e Crawford (1989)30 descobriram que as pessoas reagem de maneira negativa  

às mulheres assertivas sendo a assertividade associada à masculinidade, mas não  

à feminilidade. Estigmatizar o que é inaceitável e elogiar o aceitável ajuda a impôr as normas. 

Gal e Irvine (1995)31 observaram que entre pares de traços opostos opera a recursividade que 

leva a que os indivíduos se comparem não com os indivíduos do género oposto, mas do 

mesmo género, o que tem como efeito o ‘respeito’ das dicotomias. Não cumprindo  

as expectativas, os sujeitos vêem-se privados do direito de ser feminino ou masculino a cem 

por cento. “Os homens mais baixos do que os outros homens são vistos como menos 

masculinos; as mulheres que são mais altas do que as outras mulheres, como menos 

femininas” (Eckert & McConnell-Ginet, 2003, p. 33. Tradução nossa). Até podem ser 

etiquetados de ‘desviante’. “Os homens considerados femininos (ou efeminados) são vistos 

como homens inferiores. (...)[O] comportamento masculino nas mulheres é menos vezes 

estigmatizado do que o comportamento feminino nos homens. A associação do género e  

da heterossexualidade leve à associação do comportamento atípico para um certo género  

e a homossexualidade, especialmente para os rapazes e os homens. O policiamento do género 

                                                 
30 Apud Eckert & McConnell-Ginet (2003). 
31 Apud Eckert & McConnell-Ginet (2003). 
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está, nas sociedades ocidentais modernas, intimamente ligado com o policiamento da 

preferência sexual” (Idem. Tradução nossa). 

 

Na primeira fase de socialização, o papel de agente mais importante é desempenhado por 

adultos, normalmente os pais, que, de maneira consciente, ou não, definem o género da 

criança através das interacções, de sistema de encorajamento, da retribuição, do castigo  

e desprezo (Eckert & McConnell-Ginet, 2003). O primeiro acto generizador é dizer no 

nascimento ‘é menino’ ou ‘é menina’ (Butler, 1999). Aproximadamente até aos dois anos,  

as crianças demonstram os mesmos padrões de comportamento. É por volta da idade 

mencionada que obtêm a consciência do seu género (Oakley, 2000) e começam a assumir  

o papel de agente na socialização. Com o objectivo de evitar actividades ‘inapropriadas’, 

sujeitas a auto-avaliação, começam a divergir na escolha de brinquedos, jogos etc. e impõem 

sanções contra quem se envolve nelas exercendo a avaliação social (Idem). A partir desta 

fase, os companheiros passam gradualmente a ser agentes de socialização mais importantes. 

Foi possível observar que, na maioria dos casos, os homens - adultos ou crianças - 

empenham-se, mais do que as mulheres, em respeitar e fazer a respeitar as diferenças de 

género que vêem como mais apropriadas (Idem). Além disso, nota-se que o indivíduo possui 

uma individualização sexual, demonstrando ansiedade ao ser exposto a impulsos que 

ameaçam a sua masculinidade. A reacção consequente é um exagero de comportamento 

‘masculino’, eventualmente antisocial (Babl, 1979, apud Basow, 1986). As mulheres optam 

frequentemente por adoptar papéis ‘masculinos’ ou envolver-se em actividades 

‘inapropriadas’ (Basow, 1986). 

A razão do achado não é clara, mas de um lado o masculino goza de maior prestígio. 

Independentemente do sexo, os adultos estimam mais os traços masculinos (Idem); por outro 

lado, parece que os homens são socializados com maior intensidade. O que é dado pelo facto 

que é mais exigente desempenhar o papel masculino sendo a supressão de emoções uma das 

partes integrantes deste papel (Idem). Ainda por cima, a masculinidade é mais rígida, sendo 

necessário demonstrar a maioria ou a totalidade dos traços, enquanto que a feminilidade, mais 

flexível, pode ser exibida por apenas alguns traços (Idem). É apenas com a emersão do 

mercado heterossexual que as mulheres se vêem pressionadas a demonstrar a feminilidade, de 

maneira mais concreta, pela procura de um parceiro. Os rapazes, sendo pressionados desde  

a infância, sentem uma pressão superior. A prova da masculinidade, feita de desafios, força 

física e desporto, completa-se com as conquistas sexuais (Basow, 1986; Eckert & McConnell-
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-Ginet, 2003). A pressão constante sobre os indivíduos masculinos pode resultar em 

frustração, depressão e agressão (Basow, 1986), entre outras consequências. 

Dweck et al. (1980)32 refere que as meninas se desencorajam mais facilmente que  

os meninos após um insucesso. Os meninos tendem a atribuir o insucesso às causas externas  

o que tem um papel altamente protector para a auto-consciência do indivíduo. Isto afecta 

negativamente a capacidade de tirar lições, o que se demonstra por um comportamento mais 

defensivo depois de um insucesso (Croxton & Klonsky, 1982)33. As mulheres tendem  

a atribuir o insucesso às causas internas. Em geral, estimam as suas capacidades de forma 

mais realista. Mas as aspirações delas são também mais baixas que as dos homens (Basow, 

1986). 

A necessidade de ‘sucesso’ é própria dos dois sexos, mas o esforço concentra-se nas áreas 

diferentes (Idem). A competição do sexo ‘tenro’ no campo da beleza, a do sexo forte no 

desporto e/ou campo sexual. Com o objectivo de diferenciar os sexos, os homens, na 

sociedade Ocidental, são encorajados, mais do que as mulheres, ao serem fisicamente fortes, 

enquanto que as mulheres recebem mais incentivos para peranecer magras, adornar o corpo  

e cultivar a refinação. Os dois sexos seguem, normalmente, diferentes códigos do vestir.  

As mulheres tomam parte em procedimentos de embelezamento, dade que os 95% delas não 

respondem ao ideal e nem os restantes 5% devem o seu cariz à natureza, comprovando  

a obcessão da sociedade com a beleza feminina (Stannard, 1971). “As mulheres não são livres 

de deixar de participar na competição de beleza porque a mulher que deixe de participar, 

estaria com medo de expôr o que é: o sexo não lindo“ (Stannard, 1971, p. 192. Tradução 

nossa). Prova do supradito é o achado do estudo de Kimlicka et al. (1983)34 que as estudantes 

universitárias sexualmente tipificadas tendem a estar menos satisfeitas com o seu corpo. 

Quanto maior o grau da tipificação, maior a tendência para seguir dieta restrictiva (Hawkins, 

Turell & Jackson, 1983)35. Também os homens tendem a estar insatisfeitos com o seu corpo, 

mais ansiosos e menos seguros de si quando não respondem ao ideal de musculação 

masculina (Tucker, 1982b; 1983b)36. 

Prevalece, igualmente, a crença que as diferenças de comportamento sexual são de 

origem fisiológica, diferenças materializadas nas frases como ‘Os homens precisam mais de 

sexo que as mulheres‘ ou ‘Os homens têm um instinto sexual naturalmente mais forte, como 

                                                 
32 Apud Basov (1986). 
33 Apud Basov (1986). 
34 Apud Basow (1986). 
35 Apud Basow (1986). 
36 Apud Basow (1986). 



 30 

sabes’. É do conhecimento geral que os homens se excitam mais fácil e frequentemente que 

mulheres, atingem o pico da vida sexual mais cedo, têm consideravelmente mais experiências 

etc. No entanto, mostrou-se que as mulheres respondem ao estímulo sexual de mesma maneira 

que os homens. A sexualidade dos sexos é, portanto análoga (Basow, 1986). Segundo  

os estudos, trata-se de mais uma expressão de socialização diferente. Vemos a causa no 

padrão duplo que obriga as mulheres a aprenderem a associar a actividade sexual às emoções, 

à proximidade e à reprodução. Para os homens, o significado é o relaxamento, a aventura, 

uma ocasião para demonstrar o controlo, e sobretudo, atingir sucesso. O homem, nesta área,  

é associado à actividade e à quantidade. A actividade das mulheres vê-se reduzida, dando 

impressão de passividade. Aliás, tal comprova-se com os achados de muitos estudos 

(Blumstein & Schwartz, 1983; Grauerholz & Serpe, 1985; Masters & Johnson, 1979; Safilios-

Rothschild, 1977)37 que os machos tomam a liderança nas actividades heterossexuais.  

As mulheres, em geral, exercem o controlo negativo, ou seja encorajam as actividades ou 

resistem, sem as iniciar. Como indica Fasteau (1974), Gross (1978), O´Neil (1981b)  

e Zilbergeld (1978)38, os homens são obrigados a ter sucesso em todas as áreas de vida. Sendo 

o sexo a área de maior prova de masculinidade, o comportamento dos homens alimenta o mito 

de interesse sexual masculino omnipresente, o que leva ao stress e a excessos. Por exemplo, 

foi descoberto que homens até fingem o orgasmo com o motivo citado (Basow, 1986). 

Como em outros aspectos, as expectativas de diferenças no comportamento sexual são, na 

cultura euro-americana, demasiadamente exageradas. Em comparação com a América Latina, 

onde se espera que o instinto sexual do macho seja mais forte, as sociedades das Ilhas de 

Trobriand, Kwoma ou Mataco (Marshall, 1971)39 pensam o contrário, enquanto que  

a sociedade Mangaia do Pacífico Sudeste (Malinowski, 1932, referido por Basow, 1986) não 

faz diferença. 

Sabendo o que sabemos, não faz impressão o achado de que a auto-estima dos homens  

e das mulheres, em geral, tem bases diferentes. Segundo Stake (1979; Stake & Orlofsky, 

1981, referido por Basow, 1986) a auto-estima é multidimensional constando de pelo menos 

duas componentes: a performance e a auto-estima social. Do estudo dos estudantes 

universitários pôs-se a claro que em ambas, as diferenças de tipização sexual superam  

as diferenças de género. A auto-estima do masculino está em correlação com a performance,  

a do feminino com a auto-estima social. Os indivíduos sexualmente tipizados podem basear  

                                                 
37 Todos apud Basow (1986). 
38 Todos apud Basow (1986). 
39 Apud Basow (1986). 
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a auto-estima em comportamentos e qualidades diferentes. Seja como for, sempre depende de 

como o indivíduo define a base da auto-estima. Em geral, as diferenças surgem na área de 

como os indivíduos se vêem a si (Basow, 1986). As mulheres parecem precisar mais de 

aprovação social que os homens, o que sugere a socialização diferente. O que, 

potencialmente, se acentua nas interacções dos sexos. O género não é apenas performativo,  

é igualmente discursivo e interaccional (Weatherall & Gallois, 2006). Kimble, Yoshikiwa  

e Zehr (1981)40 descobriram que a assertividade das mulheres, característica 

estereotipicamente dada à masculinidade, vai-se diluindo em grupos mistos. Este ajustamento 

é provavelmente provocado pelo de cada um dos dois sexos pensar que o outro sexo requer  

a conformidade para com os estereótipos de género (Davidson, 1981)41. Parece-nos crucial 

porque “[a]braçar os estereótipos de género pode fazer [não apenas] a comunicação entre  

os dois sexos mais difícil” (Basow, 1986, p. 206. Tradução nossa). 

O termo padrão duplo usa-se para designar a prática comum de aplicar critérios diferentes 

para avaliar e regular o comportamento das mulheres e dos homens (Pilcher & Whelehan, 

2005). Projecta-se, entre outro, no processo de envelhecer. Ameaça incomparavelmente mais 

as mulheres, valorizadas sobretudo em virtude de sua atração física juvenil, do que os homens 

cujo valor depende antes do seu estatuto económico-profissional (Sontag, 1979)42. O padrão 

duplo é o mais visível na cultura sexual. O mesmo comportamento, desaprovado em mulher, 

como ’promíscuo‘ e capaz de destruir a sua reputação, é aprovado no homem melhorando  

o seu crédito (Lees, 1989)43. As mulheres vêem-se obrigadas a controlar a sua sexualidade, 

inclusive a maneira de vestir, a sua companhia, os tópicos de conversa etc. Já a segunda vaga 

de feministas começou a reivindicar o direito das mulheres a serem sexualmente activas,  

ou seja a tornarem-se sujeitos desejadores e deixar de ser apenas objectos de desejo (Pilcher & 

Whelehan, 2005). Holland, Ramazanoglu, Sharpe e Thomson (1989)44 chegaram a conclusão 

que os dois sexos constroem a sexualidade segundo as regras de uma heterossexualidade 

dominada pelos homens. „A dominância refere-se a uma relação em que um membro de 

grupo controla e influencia o comportamento dos outros” (Frieze & Ramsey, 1976, apud 

Basow, 1986, p. 35. Tradução nossa). 

Existe o conceito de hierarquia de géneros. No topo há a masculinidade hegemónica,  

o ideal da masculinidade dominante numa dada cultura que, na sociedade Ocidental moderna, 

                                                 
40 Apud Basow (1986). 
41 Apud Basow (1986). 
42 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
43 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
44 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
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assenta na autoriedade, na tenacidade, na força física, na heterossexualidade e no trabalho 

pago (Connell, 1995). Poucos homens respondem ao ideal, mas todos têm vantagem de ser 

homem. Existe um leque de masculinidades: uma delas é a masculinidade da classe operária 

que se associa à força física; outra, à masculinidade técnica da classe média-alta, associada  

ao poder técnico, científico e político. A força faz parte do ideal masculino em geral, contudo, 

ao contrário do que acontece na classe operária, não é fundamental para a classe média-alta, 

porque o poder exercido por ela no mercado global é apenas indirectamente físico (Idem). 

Antes se espera a erudição, boa educação e a refinação. As duas últimas características são 

comuns para as mulheres em geral. A refinação limita a força física (Eckert & McConnell-

Ginet, 2003). 

A masculinidade dos homossexuais, tal como a(s) feminilidade(s), é avaliada em relação 

à masculinidade hegemónica. Desde que não cumpre os ideais machistas da última, é vista 

como subordinada. A masculinidade é, em certa medida, entendida como o contraste do que 

exclui, isto é a femininilidade, que é frequentemente atribuída também aos homens 

homossexuais. Beatty (1979) observou que, em prisão, um homem que a relação sexual com 

um outro homem, é visto como homossexual só se assume o papel do passivo. Vemos 

claramente que os dois grupos se diferenciam da masculinidade heterossexual na polarização 

activo - passivo. Para ser considerado verdadeiro homem, um homem tem que demonstrar  

a actividade e a heterossexualidade. Sendo o adultério um dos actos mais temidos, os homens 

são em muitas culturas incentivados à vingança, pois um homem que fica passivo, é  

um frouxo, um não-homem. Na Andaluzia ainda existe o crime de honra. É assim que  

o homem mostra a sua força. A mulher mostra-se forte se consegue aguentar a traição do 

marido, ou seja ficando passiva (Dr. M. Lisboa, comunicação pessoal, Novembro 2009). 

Pouco surpreende a demonstração ostentiva das pin-up girls ou dos cartazes das mulheres 

nuas no local de trabalho, o que aliás contribui à coisificação da mulher (MacKinnon, 2003).  

Explica-se também o maior estigma sobre a homossexualidade masculina que sobre  

a feminina, um desvio do comportamneto ‘masculino’, o que demonstra mais uma vez  

o melhor estatuto do homem na nossa cultura e maior importância dada ao masculino (Basow, 

1986). Assim a actividade sexual prolífica é desprezada nos homens homossexuais (Pilcher & 

Whelehan, 2005). O termo homossexual ou gay pode ser usado igualmente para um desvio, 

não da orientação sexual, mas sim do género (Cameron, 1998). O que contribui para  

a explicação do facto de os homens não se envolverem nas actividades ‘inapropriadas’ com  

a mesma frequência que as mulheres. “Para os homens é mais difícil de ultrapassar  

as fronteiras de género” (Pilcher & Whelehan 2005, p 87. Tradução nossa). 
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Segundo Connell (2000)45 as relações de género mantêm-se e perpetuem-se nas práticas 

sociais como o trabalho, a violência, a cathexis46, a educação dos filhos etc. Dos últimos dois 

tratámos mais adiante. 

Sob ponto de vista do direito, as mulheres já não podem ser privadas de participação  

na vida pública. Apesar de estarem cada vez mais presentes na vida pública, têm que enfrentar 

a segregação horizontal e vertical no campo laboral que dificulta a tal participação.  

A segregação horizontal refere-se ao facto de a actividade laboral dos dois sexos  

se concentrar nas profissões diferentes. Por exemplo, na Grã Bretanha em 2001, os 24% das 

mulheres e os 5% dos homens na idade activa trabalhavam na administração ou como 

secretários (Twome, 2002)47. As mulheres são pouco empregadas nas profissões de prestígio, 

de poder e de alta remuneração financeira o que demonstra a segregação vertical. As mulheres 

continuam vastamente sub-representadas nas posições guvernamentais, tal como na chefia das 

empresas. “Das 500 empresas Chief Executive Officers (CEOs) de America´s Fortune, em 

2001 só 4 eram mulheres” (Eckert & McConnell-Ginet, 1992, p. 44. Tradução nossa). A falta 

de poder económico relativamente aos parceiros é um dos factores que ajudam a explicar  

a injustiça perdurável na divisão de trabalho em casa. As mulheres continuam a ser 

responsáveis pelo trabalho doméstico não pago mesmo se os parceiros delas estejam 

desempregados (Wheelock, 1990)48 ou ambos trabalhem a tempo inteiro (Brannen & Moss, 

1991)49. Os outros factores são a maior disponibilidade temporal e as crenças persistentes 

sobre os papéis de género. Baxter (2000)50 descobriu que os 59% das mulheres pensavam que 

a partilha era justa mesmo quando se responsabilizavam pela maior parte. 

Num sentido lato, a violência é todo comportamento que prejudica os outros, no nível 

físico ou emocional (Pilcher & Whelehan, 2005). A violência permanece generizada, sendo  

o autor maioritário o homem, sendo representada pelas forças armadas, pelos criminosos ou 

pela audiência de desportos de contacto (Connell, 2000)51. Parece que o comportamento 

violento é importante na construção de masculinidades (Pilcher & Whelehan, 2005).  

A violência, na forma do assédio sexual, da violação, a violência doméstica, ataca  

a integridade corporal das mulheres e é o mecanismo crucial da sua subordinação, sendo 

                                                 
45 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
46 As relações emocionais e a sexualidade. 
47 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
48 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
49 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
50 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
51 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
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exercida pelo mais forte, o homem. Simons (2002)52 descobriu que as mulheres têm muito 

mais medo de serem vítimas de um crime do que os homens, o que tem impacto sobre  

a liberdade de movimento delas. Nos espaços públicos tem lugar uma variedade de 

comportamento abusivo, a começar pelos comentários sexuais e ameaças, passar pelo 

contacto físico não desejado e terminando pelas tentativas de ataque (Kelly & Radford, 

1996)53. Frequentemente, as mulheres são vistas como quem provocou a violência, 

independentemente da sua forma (Edwards, 1987)54, o que leva a atenuar a responsabilidade 

do agressor. 

O assédio sexual deprecia-se ainda mais pela referência à sexualidade humana natural, ou 

melhor pelo instinto sexual masculino forte. Como vimos mais acima, é pura ideologia de 

essencialismo dade que não há diferença biológica. A sociedade dá aos homens mais 

liberdade e encorajamento para exprimirem a sua sexualidade. Um dos actos do assédio sexul 

mais frequentes é de carácter verbal: é o comentário inconveniente ou a indirecta sexual,  

o que confirma o estudo do departamento de Género e Sociologia de Sociologický ústav AV 

ČR55 (Uhde, 2007). A maioria dos homens percebem-nos como elogio, contrariamente  

à maioria das mulheres. No entanto, elas admitem que outras mulheres os percebam como 

elogio, o que é uma aceitação de estereótipos sobre o seu próprio grupo (Gutek apud Uhde, 

2007). As próprias mulheres vêem as outras mulheres através dos estereótipos e aplicam nelas 

os esquemas de género degradantes, no que se costuma chamar complexo de minoria. 

Apalpar, beliscar - uma familiaridade completamente inesperada e indesejada é 

igualmente um acto de coisificação a que as mulheres são sujeitas no espaço público por parte 

dos homens (Henley, Hamilton & Thorne, 1985). As mulheres são tocadas mais 

frequentemente do que os homens já a apartir da idade dos seis meses (Major, 1981)56. 

Quando o tocar é simétrico, exprime a intimidade. Quando uma parte se sente livre em tocar  

a outra, recebemos informações sobre o poder e/ou estatuto (Henley, Hamilton & Thorne, 

1985). É uma maneira de invadir o espaço pessoal. Uma outra: o olhar fixo exprime  

a agressividade e a dominância tanto entre humanos como entre animais. As mulheres tendem 

a desviar o olhar, acto de submissão no reino animal, especialmente quando são fitadas por 

homens. Elas são fitadas duas vezes mais do que eles (Idem). 

 

                                                 
52 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
53 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
54 Apud Pilcher & Whelehan (2005). 
55 Instituto de Sociologia da Academia das Ciências da República Checa. Tradução nossa. 
56 Apud Henley, Hamilton & Thorne (1985). 
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O significado do ‘masculino’ e do ‘feminino’ tem mudado graças às mudanças históricas 

e o desenvolvimento de práticas não tradicionais (Eckert & McConnell-Ginet, 2003). Contudo 

o processo de mudança é lento. As expectativas persistem não alteradas o que causa conflitos 

(Basow, 1986), não apenas entre os indivíduos mas também nos indivíduos. 
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2.3.2 O Género em Portugal 

Cientes de que o passado formou o presente, necessitamos uma excursão histórica para 

analisar a situação de géneros em Portugal, cujo início situa-se na segunda metade do século 

XIX. Observam-se as características que o Estado Novo tradicionalista ajudou a conservar. 

Porém, há poucas fontes sobre a vida das mulheres. Como constatou Perrot (2001)  

a história das mulheres é uma história formada sobretudo pelas ausências. Sabemos delas 

apenas quando relacionadas com os homens (como filhas, mães, esposas ou viúvas). É de 

notoriedade que não dispunham de direitos políticos nem poder económico, uma certa 

autonomia sendo obtida enquanto viúvas. O silêncio das mulheres traduzia-se na vida de cada 

dia pelas regras de decência. Uma boa mulher não se queixava, não se confiava que ao seu 

confessor porque o pudor era a sua virtude, o silêncio a sua honra (Vaquinhas, 2008). 

Sobre a mulher repousava a carga de trabalho doméstico. Pois as mulheres sempre 

trabalhavam, mas nem sempre exerciam profissões (Op. cit.). Contudo, a partir de 1850,  

as mulheres iam entrando no mundo de jornalismo. O acto transgressor e viril, suscitou  

o desagrado geral. “Os costumes e a moral do tempo impediam às mulheres o jornalismo de 

reportagem, também chamado ‘de rua’, sob pena do ridículo ou de serem conotadas com  

o mundo de prostituição” (Idem, p. 226). Os espaços públicos eram essencialmente 

masculinos e a publicidade dos actos um comportamento viril (Idem). Nem todas as mulheres 

se viam limitadas desta maneira, as da classe popular usufruíam de maior liberdade de gestos, 

de palavras, e de actos (Idem). Na primeira década do século XX, dois sectores nucleares,  

a indústria conservadora e a extração da cortiça, baseavam-se na força laboral feminina  

(Dr. M. Lisboa, comunicação pessoal, Outubro 2009). 

A sociedade exaltava as mulheres como as guardiãs dos valores de passado perante  

a decadência da época contemporânea (Op. cit.). Esta visão manteve-se em muitas culturas até 

hoje. O discurso estado novista retomou-a cantando a camponesa alegre e enaltecendo  

as qualidades domésticas da mulher relegando-a para o domicílio supostamente em nome de 

honra da família (Op. cit.). Estabeleceu-se um sistema promotor dos valores tradicionais 

„relacionados com o mundo rural, com o catolicismo mariânico, a família patriarcal,  

a desigualdade de género, e uma versão de nacionalismo aduladora do passado histórico 

remoto e elogiadora do colonialismo“ (Almeida, 2009, p. 181). 

O pensamento da época ilustra-se pela citação de texto publicado em Eva, revista 

feminina de grande tiragem, em 1933 (apud Gorjão, 2002, p. 72): 

Sê bem homem, não te deixes dominar. E (...) uma pequenina brutalidade a tempo nunca 

fez mal a ninguém… Dá-lhe o dinheiro necessário e com método. Habitua-a a assentar  
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as despesas. De vez em quando oferece-lhe uma superfluidade que seja útil (...). Estas 

ninharias têm muito mais valor se vierem de ti, do que se forem compradas com o dinheiro da 

casa. Se infringirem o tal pecaminoso mandamento, nega sempre. A mulher ‘contanto que não 

saiba’ vive feliz. 

 

A partir dos meados de anos 60, a sociedade portuguesa passou por grandes mudanças de 

natureza demográfica, económica, política, social e cultural, que se reflectem, entre outro, nas 

alterações do papel de mulher e o de homem (Lisboa, Frias, Roque & Cerejo, 2006). À queda 

do regime dictatorial seguiu uma forte vaga de decristianização, marcada pela emersão da 

crença mais pessoal e privada (Almeida, 2009). O ponto de ruptura marcou a Constituição de 

1976 que estabeleceu a igualdade de direitos entre homens e mulheres. O marido e a mulher 

gozam de mesmos direitos e responsabilidades, inclusive no campo laboral (Lisboa et al., 

2006). O caminho para a melhoria da condição social da mulher ficou aberta. 

Progressivamente, está presente na vida pública. Em Portugal, em vinte anos (1981-2001),  

a taxa de actividade feminina aumentou dos 34.2% aos 45.1% (Idem, p. 170). No nível 

europeu, as mulheres formam os 44% de força laboral (Third European Working Conditions 

Survey, 2000). Segundo INE, no 4.o trimestre 2009, em Portugal, foi dos 56.2%57. Apesar do 

seu contínuo crescimento, mantém-se inferior à masculina. O Instituto informou que em 2006, 

as Forças armadas atestavam já uma feminização dos 8.7%. 

Observa-se maior número de diplomadas (mestrado ou doutoramento), sendo em 1994/5  

a percentagem dos 62.9%, o que representa um acréscimo considerável desde os anos 60 

(Lisboa et al., 2006, p. 172). Desde que as mulheres formam mais de cinquenta por cento da 

população portuguesa58, espera-se que estejam representadas nas elites políticas e económicas 

de maneira correspondente (Idem). 

Na chefia de PSI20, vinte maiores empresas em Portugal, houve apenas uma participação 

feminina de 5.8% (Idem) sendo a percentagem média em outros países da União Europeia dos 

10% (European Commission, DG EMPL Database on women and men in decision-making). 

Descendo a hierarquia, observou-se o aumento da participação feminina: os 1.8% no posto de 

Presidente, os 6.9% no Conselho executivo e os 11.2% no nível de Director. A análise da 

representação política, confirmou os achados prévios. As mulheres exerceram os 4.3% de 

postos de Primeiro-Ministro, os 5% de Ministros, os 7.1% de Secretários de Estado, os 51.1% 

                                                 
57 As mulheres representam 44% da força de trabalho nos países EU-27 (European Commission, DG EMPL 
Database on women and men in decision-making). 
58 Precisamente 51.6% (INE 2006). 
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de Adjuntos e os 51.9% de Assessores (Op. cit., p. 179). Em comparação com os países da 

UE-27, Portugal ocupa as últimas posições59. 

Os resultados reflectem a desiguldade de poder existente entre os dois sexos, pois  

a segregação vertical completa-se com a segregação horizontal. Se as mulheres participam, é 

no nível de apoio à decisão (Direcção, Secretariado, Adjuntos), enquanto que os homens 

exercem o poder efectivo nos cargos associados ao exercício de poder reproduzindo a 

estrutura dos papéis de género (Idem). 

A consequência directa é a desigualdade salarial entre homem e mulher. Segundo 

Comissão Europeia, no nível europeu a média da diferença entre o pagamento à hora é em 

média cerca dos 17%, em Portugal é ‘apenas’ dos 9.2%. A igualdade salarial ficou 

estabelecida pela Reforma de 1878, uma decisão inovadora até no nível europeu. Até aquela 

época, as professoras ganhavam dois terços do ordenado dos homens com a justificação que 

era um acessório ao salário do marido (Vaquinhas, 2008). 

O assédio sexual tem a mesma causa, a segregação vertical do trabalho que reflecte  

a relação dos géneros desigual. O artigo 2 da Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeu  

e do Conselho de 23 de Setembro de 2002 define o assédio sexual como “um comportamento 

indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não-verbal ou física, com o objectivo ou  

o efeito de violar a dignidade da pessoa, em particular pela criação de um ambiente 

intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo.” O estudo da Comissão para  

a Igualdade no Trabalho e no Emprego trouxe a evidência que a opinião quanto à natureza de 

assédio sexual difere. A equipa de Queiróz e Lima (1992) entrevistou 1022 mulheres 

portuguesas. Além do concordo unívoco que tocar, mexer, apalpar, agarrar, beijar ou até 

violar é um acto de assédio, as mulheres concordaram que as propostas de natureza sexual são 

de mesmo carácter. Uma grande percentagem englobou as propostas com segundas intenções, 

o olhar como se a despisse com os olhos e um comentário ordinário a uma parte do corpo  

(os 76.5%, os 49.5%, os 50% respectivamente) à mesma categoria de actos. Os 37.1%  

e os 30.7% de mulheres acham um comentário ordinário à sua beleza física e um comentário 

ordinário à sua maneira de vestir também um acto violento. Mesmo não sendo uma resposta 

maioritária, a percentagem elevada demonstra a sua importância. O facto de não obter um 

acordo completo quanto à natureza dos actos testemunha que depende da experiência da 

vítima, ou seja, da sua actualização do conteúdo de um certo comportamento. Não se 

verificou que haja uma diferença em função da idade, do nível de instrução ou do sector de 

                                                 
59 Os dados do estudo ‘Mulheres nas Elites Políticas e Económicas’, 2005, SociNova/FCSH-UNL usados em 
Lisboa et alii. 2006, p. 179. 
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actividade o que contradiz o mito de que apenas as mulheres jovens e atractivas são alvo do 

comportamento em questão. 

Menos dos 25% das informantes optaram por uma reacção activa (desagrado, ofensa, 

confronto, côlera) ao enfrentar um comportamento indesejado prevalecendo a passividade 

(não reagir) com a percentagem alarmante dos 48.99%! A actividade da parte das mulheres 

aumenta nas situações mais graves60, apenas os 28.1% de mulheres ficam passivas, em 

comparação com as situações menos graves, aproximadamente nos 70% de casos as vítimas 

fingem nada ter notado. 

Para o nosso estudo são de grande interesse as explicações por que razão as mulheres não 

se viram vitimizadas. A resposta “porque me dou ao respeito” mesmo sem concretizar faz crer 

que uma mulher que não é discreta no seu comportamento, sobretudo na maneira de vestir, de 

agir com os colegas e de ser em geral, pode atrair o comportamento indesejado. Tal revela 

claramente a declaração “não venho para o emprego toda aperaltada” (Queiróz & Lima, 1992, 

p. 45) que lembra a opinião comum que uma mulher vestida de maneira visível provoca  

o assalte. Encontraremos o mesmo padrão nas respostas do questionário sobre piropos. 

O estudo focou ao assédio sexual no local de trabalho, contudo, é muito provável que nos 

espaços públicos como as ruas, as praças, os jardins públicos etc., existe um padrão analógico. 

A mais dramática expressão do acima dito, é a violência contra as mulheres.  

No micro-acto, revela-se toda a sociedade (Dr. M. Lisboa, comunicação pessoal, Dezembro 

2009). Veremos que a violência é profundamente enraizada nas nossas sociedades. 

O primeiro inquérito nacional (1995) focou à violência física, psicológica ou sexual 

contra as mulheres61. O inquérito nacional levado a cabo em 2007 focou à violência de 

género. Revelou-se que os 26.3% de autores da violência são mulheres e os 73.7% homens. 

Diferindo essencialmente na disposição segundo tipo de violência, os homens participavam na 

violência física nos 85.7%, na psicológica nos 70.9% e na sexual nos 98.1%, enquanto que  

as mulheres nos 14.3%, os 29.3% e os 1.9% respectivamente. Se em 1995 os 48% das 

mulheres eram vítimas de violência, a percentagem em 2007 foi dos 38.1%. “Os actos que 

prevalecem são os de assédio e, nas nossas sociedades, estes são normalmente percepcionados 

pelos homens como um reforço da sua masculinidade e não como uma agressão” (Lisboa, 

2009, p. 44). 

                                                 
60 A percentagem não concretizada. 
61 A fonte das informações sobre a violência contra as mulheres e os homens é material de ensino Violência 
contra mulheres e homens.pdf da autoriedade de Lisboa (2009). 
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Na maioria dos casos a vítima conhece o agressor, costuma ser  

(ex-)marido/companheiro(a) ou (ex-)namorado(a). Na vitimação dos homens, os autores são 

sobretudo desconhecidos e colegas de trabalho. Se o agressor é do universo familiar do 

homem-vítima, há grande probabilidade que seja o seu pai. Ao achado corresponde o local de 

crime. Se a vítima é de sexo masculino, a violência acontece nos locais públicos, por exemplo 

na rua, ou no local de trabalho. Se a vítima é de sexo feminino, vitimiza-se, nos 55%, na casa 

(sem mudança nos dois estudos 1995, 2007). 

Enquanto que as mulheres tendem não reagir, ficar caladas, passivas, os homens reagem 

frequentemente de maneira violenta ou contactam forças policiais. Em alguns tipos de 

violência (ameaças e ameaças com arma) a probabilidade de um homem chamar polícia é 

cinco vezes maior que nas mulheres. Em 1995 apenas o 1% das mulheres-vítimas participou 

às forças policiais, com um aumento significativo até 200762. A percentagem depende da 

gravidade dos actos, por exemplo os 2% no caso do ‘controlo social com o objectivo de isolar 

a vítima’, mas os 21% nos casos de ‘ameaças com armas de fogo ou/e armas brancas’). 

Não há nenhum perfil sociocultural do agressor, nem perfil etário da vítima, a violência 

acontece em todos os estratos sociais e níveis etários. Como diz Lisboa, não há crime mais 

democrático que a violência doméstica. 

Em casa, onde presumimos a ausência de violência, existe justiça? As estatísticas 

publicadas em Wall e Amâncio (2007) apresentam, entre outras, a percentagem das tarefas 

desempenhadas por homens e por mulheres em sete63 países europeus. Recorremos  

às estatísticas sobre casais em que ambos trabalham. Pôs-se a claro que os homens 

desempenham maioritariamente as pequenas reparações, variando a percentagem dos 70.1% 

(Suécia) aos 87.6% (República Checa), em Portugal é dos 80.2% (figura 4.2b). As restantes 

tarefas (tratar de roupa, fazer compras, preparar refeições, limpar casa, cuidar das pessoas 

doentes) são da responsabilidade das mulheres (4.1b). Os parceiros partilham mais as compras 

(os 23.2% na Suécia - os 32.0% em Portugal) e o cuidado das pessoas doentes (os 20.7% no 

Reino Unido - os 31.8% em Portugal) (4.3b). Os homens desempenham mais as tarefas 

ligadas com a instrumentalidade e as mulheres as tarefas associadas com o apoio. 

Considerando o número de horas semanais gastas em trabalho doméstico (4.6b), demos com  

o facto curioso, que os homens atribuem mais horas às mulheres do que elas atribuem a si 

próprias em todos os países (excepto França), enquanto que as mulheres atribuem menos 

                                                 
62 Sem precisar a percentagem. 
63 Em ordem de aparição nas figuras citadas Portugal, Espanha, República Checa, Alemanha Ocidental, França, 
Reino Unido, Suécia. 
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horas aos homens do que eles atribuem a si próprios. Esta diferença é, contudo, prescindível. 

O que mais chama atenção é a diferença entre o número de horas gastas pelos parceiros. Na 

média são 10 horas a mais gastas pelas mulheres, ou seja o dobro, sabendo que na média elas 

gastam 17 horas e os homens 7. Neste ponto, destaca-se Portugal com a diferença de 16.5 

horas, seguido de Espanha com 12.1h. Do outro lado da escala encontra-se a França (7.4h)  

e o Reino Unido (5.2h). Em todos os países, os homens reconhecem fazer menos do que seria 

justo e as mulheres afirmam fazer mais que lhes compete (4.7b). Em média, de todas  

as europeias inquiridas são as portuguesas que se aproximam o mais da resposta que a partilha 

do trabalho doméstico pelo casal é justa. 

E como os portugueses e as portugueses se vêem? Amâncio (1994) investigou sobre  

os estereótipos masculino e feminino existentes na sociedade portuguesa. Através das tarefas 

de auto-descrição e de descrição de sexo oposto64 obteve ‘retrato’ estereotipizado. Na fase 

posterior, as características submeteram-se à avaliação65 demonstrando assim a desejabilidade 

dos traços particulares. Junto com a estereotipização, o conhecimento dos critérios 

da desejabilidade leva a sublinhar ou a omitir certos traços na auto-descrição dos indivíduos, 

a não falar do motivo para cultivar em si os traços desejados e silenciar, a não ser deixar-se 

dos traços indesejados ou pouco desejados. Portanto, a mulher é vista, ou se vê, afectuosa (+), 

bonita (+), carinhosa (+), dependente (-), elegante (+), emotiva (0), feminina (0), frágil (-), 

maternal (0), meiga (-), romântica, sensível (+), sentimental (0) e submissa (-). O homem é 

suposto ser ambicioso (0), audacioso (+), autoritário (0), aventureiro (0), corajoso (+), 

desinibo (+), desorganizado (-), dominador (-), empreendedor (+), forte (+), independente (+), 

machista (0), paternalista (0), rígido (0), sério (+), superior (0) e viril (0). Não é sem interesse 

que à mulher atribui-se a característica de feminina, ao homem viril, sem nem um nem outro 

ser evaluado positiva ou negativamente. Uma das características, não mencionada, seria 

‘heterossexual’. Na mentalidade ocidental é sempre um dos pré-requisitos para ser visto 

masculino ou feminina. Ilustra-o a frase de Luís Villas-Boas, presidente de uma comissão 

oficial de acompanhamento de questões de adopção, „[S]er lésbica não é ser mulher na 

verdadeira acepção do termo“ (citado em Almeida, 2009, p. 190). 

Na característica do homem couberam os traços: autoritário, machista (!), paternalista (!), 

superior e dominador que todos, menos ‘dominador’, designado de negativo, são vistos 

neutros. Já que ‘superior’ é um adjectivo relativo, deixa perceber que é superior a alguém, 

                                                 
64 Os detalhes sobre o procedimento na construção dos dicionários a encontrar em Amâncio, Lígia 1989: 
Factores psicossociológicos da discriminação da mulher no trabalho, Tese de Doutoramento, ISCTE, 
Universidade Técnica de Lisboa, pp. 227-230. 
65 Positivo +, negativo -, neutro 0. 
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perguntando, com razão, se a pessoa inferior é a mulher, o que deixam deduzir os outros 

adjectivos citados. Parece-nos que o homem português típico retratado aproxima-se do ideal 

da masculinidade hegemónica. 

A nossa suposição vê-se apoiada pela análise antropológica da masculinidade feita por 

Almeida. O antropólogo viveu um ano em Pardais, uma aldeia alentejana, cuja actividade 

laboral principal assenta em extração dos mármores. Focando à vida de cada dia, os costumes 

e as condutas de um grupo de homens entre 25 e 35 anos que, segundo ele diz, estavam entre 

a época mais moderna e mais tradicional, conseguiu retratar indirecta e directamente também 

a femininilidade. 

Deu com a influência da masculinidade hegemónica. A pressão deste modelo sobre  

os homens da aldeia traduzia-se “na incorporação, a ritualização das práticas da sociabilidade 

quotidiana e uma discursividade que exclui todo um campo emotivo considerado feminino” 

(Almeida, 2000, p. 17). A expressão mais marcante da masculinidade hegemónica é  

a classificação das mulheres em ‘puras’ (casáveis) e ‘impuras’ (Pilcher & Whelehan, 2005). 

No discurso da sociedade observada encontrava-se o termo ‘gaja’, o oposto de namorada, 

esposa, mãe ou filha, substituível por ‘mulher fácil’, ou até pela frase ‘as mulheres todas são 

putas’ (Almeida, 2000). É o palco da moral sexual ambivalente. Enquanto que a sexualidade 

feminina é vigiada pela sociedade, afim de a reduzir, espera-se que a sexualidade masculina 

seja predatória, em particular nos homens jovens e solteiros (Idem). “[R]egressámos ao baile, 

pois o Zé queria ficar até ao fim, ‘para ver as que não têm casal’; ao que Leonel comentou que 

para a próxima o Zé tinha de ‘rondá-las’ (expressão que, por sinal, se usa em tauromaquia), 

‘dar a volta’” (Idem, p. 200). A consciência do acima dito motiva a vontade predatória. Leve 

às tentativas predatórias, ou seja à construção da masculinidade in praesentia das mulheres, 

ou às bravatas narcísticas e temas de predação sexual nas conversas entre homens. 

Demonstra-se a coisificação das mulheres que a masculinidade hegemónica tem por 

inferiores. Podemos aproveitar o exemplo da última citação em que a expressão usada para  

o tratamento dos animais aplicou-se às mulheres. Com frequência, como se se falasse do 

arquétipo, as mulheres são referidas sem nomes, descritas sobretudo pelas “partes do (...) 

corpo, com ênfase para os seios e as nádegas, e as práticas sexuais consideradas fora do 

comum (...)” (Ibidem, p. 65). É um dos temas de conversa que faz, entre outras actividades,  

o conteúdo da convivência masculina, especialmente em café. 

Nas sociedades mediterrânicas, é um espaço de grande importância para a vida da 

comunidade. No entanto, é o elemento masculino que lá domina de tal maneira que Almeida, 

o chama de casa dos homens. Se as mulheres vão ao café, em Pardais, costuma ser nas horas 
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‘mortas’ do horário masculino (Almeida, 2000). Lisboa (Comunicação pessoal) referiu que  

as mulheres que eram vistas mais frequentemente nos espaços públicos (por exemplo em 

bares ou cafés), eram mal vistas ou até vistas como mulheres de má fama. Esta mentalidade 

mantém-se, em forma atenuada, até hoje. As mulheres ‘reinam’ no espaço doméstico. 

Almeida (2000) descobriu que, na aldeia, o único espaço público exclusivamente feminino era 

o lavadouro. 

Como indicado, o homem passa poucas horas junto com a família ou a mulher. Para  

a ilustração, vê-se a citação: 

Como a larga maioria dos homens, parava pouco em casa. Regressando do trabalho, ia  

a casa lavar-se e mudar de roupa, para logo se dirigir ao café, para os aperitivos do fim da 

tarde. Interrompida esta actividade para ir jantar a casa e, acabada a refeição, já estava de 

volta ao café até às 11 horas, ou mesmo meia-noite (...) Quando falei com a mulher dele sobre 

isto, ela respondeu-me que (...) preferia mesmo que o homem estivesse fora de casa:  

os homens ‘atrapalham’, ‘desarrumam’, ‘não sabem estar em casa’, ‘o lugar deles é na rua’” 

(Almeida, 2000, p. 50). 

 

Com razão perguntamos pelo motivo de tal assiduidade. O café é o palco da sociabilidade 

masculina. Os homens, conhecidos entre si, encontram-se em grupos, nunca solitários, 

fumam, comem petiscos, bebem, conversam, jogam às cartas e brincam, em resumo, 

consagram-se às actividas coersivas. A masculinidade, sobretudo a assentada sobre  

a agressividade, é muito frágil, tem que ser reafirmada continuamente. Une e opõem  

os homens, sendo rivais na competição pela masculinidade, o que se traduz perfeitamente em 

adultério. O consumo de bebidas alcólicas rege-se segundo as regras de comensalidade, sendo 

pagas as bebidas em turnos, alternando sempre a posição de quem paga e de quem é pago, ou 

seja do activo e do passivo. A temática entra também na actividade dominante do estar em 

café, a conversa. 

O fio condutor é a sexualidade. Não podendo nada ser mostrado de concreto, é apenas no 

discurso verbal que se materializa. Os homens não falam apenas das mulheres e victórias no 

campo sexual, mas a sua masculinidade determina-se em contraste com outro tipo de 

masculinidade, a masculinidade homossexual. Vista, através da imagem de penetração anal, 

como uma categoria passiva, assimila o homem à mulher. Designar um homem de 

homossexual é um recurso usado nas relações competitivas e conflituosas (Idem).  

A homofobia, medo dos homossexuais e/ou da própria homossexualidade latente (Idem) pode 

tomar a forma de ódio. 
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“[O] trabalho e o estatuto social são importantes para a definição não só de identidade 

social, mas também (...) da masculinidade” (Idem, p. 57). Em contraste com o tipo de 

masculinidade em questão, Almeida descreveu o caso dos homens de uma família influente 

que junto com o presidente de Junta da Freguesia atestavam uma característica partilhada: não 

frequentar o café. O autor retratou este tipo de masculinidade com algum detalhe. “O Sr. 

Morais [presidente da Junta de Freguesia] (...) é um homem de família, que fica em casa  

à noite organizando os papéis ou vendo televisão. O prestígio acumulado política  

e economicamente compensa plenamente qualquer eventual perca de prestígio sexual: a sua 

masculinidade está alicerçada no sucesso, e plasma-se (como aliás quase sempre) com a de 

pessoa respeitável” (Almeida, 2000, p. 55). 

 

Pertencendo os homens a comunidades de práticas diferentes, a sua masculinidade varia 

consoantemente. A dos primeiros é afirmada pela sexualidade, a agressividade e a dominação, 

a dos segundos pelo prestígio socio-económico. 

O terceiro tipo da masculinidade contrabalança com a agressividade, cultiva a palavra  

e exprime na poesia as emoções e os sentimentos não considerados femininos. Provoca riso 

por saber jogar com as palavras, fazer as metáforas e contar anedotas (Idem). 

Almeida ainda repara numa forma de como os géneros são incorporados, nos jogos de 

crianças que representam um estádio embrional de separação do espaço, os meninos usando  

o corpo para ‘fora’, enquanto que as meninas são “estimulada[s] a destreza física ‘circular’  

e em espaços reduzidos” (Almeida, 2000, p. 61). Igualmente se habituam a uma forma de 

competição feminina, a competição de beleza. 

 

O estudo de caso afigura uma sociedade provincial, a situação numa cidade seria 

diferente, porém, não deixa de fazer parte da sociedade portuguesa. Sua parte constitutiva  

e reveladora sobre a sociedade portuguesa, tem muito em comum com a sociedade Ocidental 

moderna. 

 

“A relação entre feminino e masculino não é como as duas faces de uma mesma moeda, 

mas sim assimétrica e desigual” (Almeida, 2009, p. 242). 
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2.4 A Língua e a variação 

A variação linguística é um fenómeno natural e comum. Quando uma língua deixa de 

mudar, morre. Apesar da impressão de estabilidade do sistema, a variação tem lugar em todas 

as épocas históricas, em todas as localidades geográficas… em cada momento. 

Existem diversos tipos de variação. Na perspectiva diacrónica observa-se a variação 

histórica. A perspectiva sincrónica revela a variação geográfica, social e estilística. 

Para designar as linguagens particulares resultantes da variação, os sociolinguístas 

adoptaram o termo variedade. Alguns estudiosos usam o termo ‘lecto’ que tem a capacidade 

de criar termos específicos tal como o idiolecto. Trabalharemos com ambas as terminologias. 

 

Devido à dita variação, não existem fronteiras claras entre as variedades, uma muda na 

outra. Para exprimir o facto, os linguístas trabalham com a noção de contínuo linguístico. 

A única variedade bem determinada e relativamente estável é a variedade padrão ou  

a linguagem padrão. Tendo subido a codificação que assegura o seu carácter unificado,  

o padrão é língua do ensino, da administração e do poder central. Nota-se a associação de 

estereótipos ao padrão e às outras variedades. O padrão associa-se à autoriedade o que leva  

a ser visto como uma variedade de racionalidade e de conhecimento ‘objectivo’, ou seja 

institucionalizado (Eckert & McConnell-Ginet, 1992). É visto como a linguagem das pessoas 

educadas o que traz o prestígio às pessoas que a falam (Edwards, 1981). Pela mesma razão 

associa-se à refinação (Op. cit.). 

Ao contrário, às outras variedades dá-se o traço da subjectividade, do envolvimento 

emocional e da expressividade cedendo a primariedade ao padrão. 

 

A variação toca o plano fonológico, morfológico, lexical e sintático. 

Os factores da diversidade são, no caso da variação social, o nível socio-económico,  

o nível de educação, o grupo étnico, a idade e o género do falante. As variedades 

correspondentes chamam-se sociolecto, etnolecto e génerolecto. A diferença dos dialectos66, 

em primeiro lugar, o grupo de falantes das variedades sociais não são determinados 

geograficamente. Em segundo lugar, a comunicação entre os falantes de variedades sociais 

diferentes não costuma comprometer-se. “Um falante pode mostrar mais semelhanças com  

as pessoas de mesmo grupo social de regiões diferentes que com as pessoas de grupo social 

diferente proveniente da mesma região” (Hudson, 1985, p. 43. Tradução nossa). 

                                                 
66 A designação tradicional tem carga evaluativa, por esta razão prefere-se o termo ‘variedade regional’. 
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Halliday, McIntosh e Strevens (1964)67 diferenciam as variedades conforme o utente, ou 

seja as variedades regionais68, e as variedades conforme o uso, ou seja os registros. São frutos 

da variação estilística. Mostra-se no plano lexical e/ou morfosintático. Em ocasiões diferentes, 

o falante recorre a itens linguísticos diferentes para exprimir a mesma realidade (Hudson, 

1985). Levam-se em conta as variáveis de comunicação: o alocutário, o tópico e o setting69. 

Os registros baseiam-se na noção de solidariedade que tipicamente provém de experiência 

partilhada, o que é a profissão, a classe social, a faixa etária ou o grupo de interesse. 

Numa extremidade do espectro, o estilo caracteriza-se como informal e na outra como 

formal. Joos (1967) distingue cinco níveis. O nível em que o falante reflecte o menos sobre  

as normas linguísticas é o assim chamado nível íntimo. Os falantes quase não precisam falar: 

visto que há grande partilha do fundo, a informação concentra-se em poucas palavras. Cria-se 

um jargão próprio e a entoação tem papel importante na mensagem. 

O nível informal usa-se entre amigos ou conhecidos de longa data que pertencem  

ao mesmo grupo e então há o fundo. O fenómeno de elipse é comum, usa-se jargão próprio.  

A informação pública pode aparacer. Os afirmativos são curtos. Há o silêncio que não 

incomoda. 

O estranho social70 aparece já no nível consultativo o que leva à troca de informações 

constante. As informações de fundo são fornecidas pelo falante. A informação pública 

explicita-se sempre. O papel de ouvinte é de dar o feedback. 

No nível formal, o grau da reflexão é o máximo. A produção costuma ser mais longa e 

mostra-se coerente. Há o planeamento lexical e sintático. A entoação tem um papel muito 

importante. Não se espera a participação do ouvinte nem qualquer outro tipo de interrupção. 

O locutor tem sempre mais poder que o ouvinte. 

O último nível, Frozen (literalmente Congelado), concerne, segundo Joos, à produção 

escrita. No entanto, é preciso dizer que todos os níveis concernem à linguagem oral  

e a linguagem escrita. 

A gíria, o calão, o cant, o jargão, o argot fazem parte ou de variação ou de estilo71.  

O calão e a gíria usam-se como sinónimos. Com objectivo de univocidade, usamos o termo 

inglês slang para referir à linguagem especial usada por certos grupos sociais ou profissionais. 

                                                 
67 Apud Hudson (1985). 
68 Parece nos válido também para as variedades sociais. 
69 É o sítio onde a comunicação tem lugar (enquadramento físico e as condições daí decorrentes). Empregaremos 
o termo inglês em todo o trabalho. 
70 A sensação de incomodidade a ficar calado com um desconhecido ou um conhecido não íntimo. 
71 Depende da definição. 
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Trata-se de léxico específico. O cant inclui o léxico e as construções frásicas. O cant de 

grupos marginais chama-se argot. Toca o plano sintático e lexical. A ênfase é no utilizador. 

Quanto à linguagem especialisada de grupos profissionais ou grupos de interesse,  

chama-se jargão, eventualmente gíria. Como no caso de calão, toca o plano lexical. Certos 

registros profissionais mostram uma variação no plano morfosintático, por exemplo 

o chamado legalês. 

Os falantes podem por acto consciente, muitas vezes inconscientemente, variar  

as variedades linguísticas conforme às mudanças das situações de comunicação. O fenómeno 

conhecido como code-switching toca as variedades e sobretudo as línguas nacionais (Čermák, 

2009). 

Mesmo que as diferentes modalidades da variação linguística sejam independentes, 

tipicamente se interferem. O facto corresponde à fluidez dos papéis que os falantes assumem. 

A linguagem serve para unir o conjunto de pessoas que a fala, quer que se trata da nação 

quer de grupo restrito (Edwards, 1981). Passa de ser um mero meio de comunicação  

ao instrumento da incorporação de um indivíduo num grupo e da sua identidade. Labov (apud 

Edwards, 1981) fala de indicadores, estereótipos e marcas. Segundo ele diz, os primeiros 

sendo regularmente distribuídos numa comunidade de fala, usam-se mais ou menos por todos 

os falantes de maneira subconsciente. Ao contrário, os estereótipos fazem parte da consciên-

cia social e ilicitam uma resposta estandardizada da parte do ouvinte. As marcas são sob 

controlo dos falantes que provavelmente conhecem o significado delas. Mostram a variação 

estilística e social. 

O pós-estruturalismo vê o Eu do falante fragmentário, formado pelos discursos, ou seja  

os princípios das instituições sociais organizativos e a maneira da formação dos significados 

que nos proporcionam o conhecimento do mundo. A linguagem que é um instrumento de 

socialização par excellence estrutura assim a nossa experiência do mundo, porque  

os significados não são inerentes, mas sim provêm da relação das palavras com a realidade 

extra linguística. É por isso que os significados são constantemente actualizados e refeitos. 

Provavelmente não há dois falantes que falem a mesma linguagem, porque não há dois 

indivíduos com exactamente a mesma experiência de língua (Hudson, 1985). Cada indivíduo 

desenvolve a sua própria variedade linguística, o seu idiolecto. O indivíduo vê-se 

continuamente confrontado à divergência conformidade - individualismo. Por um lado,  

o falante é acanhado pela necessidade de se exprimir e de mostrar a sua originalidade, por 

outro lado, precisa fazer-se entender e ser aceite pelos membros da comunidade linguística.  

A linguagem pode ser vista como um acto de identidade, porque o falante a cria em função  



 48 

do grupo com que se identifica (Le Page, apud Hudson, 1985). Visto o aspecto mencionado,  

a natureza das redes sociais72 do falante e a densidade da comunicação no seu âmbito são 

factores cruciais. 

Nenhuma das variedades se transmete por genes, todas se adquirem. 

 

2.4.1 A Variável de sexo 

A identidade básica do falante é o seu sexo73, as línguas reflectem-no. É de mesma 

importância que as variáveis de idade, origem geográfica e a socio-económica. Por vezes,  

a variável de sexo até supera as outras. Como foi dito mais em cima, todas as variáveis 

interagem. 

A influência da variável de sexo vê-se não apenas na maneira de como os dois géneros 

falam (a prosódia, a morfossintaxe, o léxico, a estilística), mas também de como se fala deles, 

como se designam etc. 

Sabendo que as mulheres e os homens não constituem grupos homogéneos, damos com 

um elenco de dinâmicas alargado. A relação entre o género e a linguagem reside em maneiras 

de como os membros das comunidades de práticas dispõem das variedades e qual é o seu 

acesso a elas. 

 

Smythe e Meyer (1994)74 observaram poucas diferenças entre as mulheres e os homens na 

comunicação. Portanto os investigadores têm trazido as evidências das diferenças na 

comunicação de dia-a-dia. Isto está relacionado com a experiência de vida diferente dos dois 

géneros (Henley, Hamilton & Thorne, 1985). O senso comum diz que as mulheres falam 

muito. “Henley et al. encontraram que nos grupos mistos os homens falam mais, durante 

períodos mais compridos que as mulheres e não hesitam em interrompê-las. Sem ter em conta 

o estatuto social das mulheres, o modelo parece ser universalmente válido na cultura 

Ocidental, desde que os médicos (West, 1984)75 e os gerentes (Woods, 1989)76 pareciam ser 

mais interrompidos quando eram de género feminino (Holmes, 1998). Kramarae (apud 

Jaworski, 1986) concluiu que a opinião dos informantes quanto aos génerolectos é antes 

estereotipizada. Entre os traços masculinos mencionaram a voz grave, a demonstração da 

raiva, o uso do slang e dos palavrões, a fala autoritária, a abordagem directa do tema  

                                                 
72 Na acepção de termo segundo Milroy (1980). 
73 No nosso entender é a variável de género, seguimos, todavia, o uso. 
74 Apud Renzetti & Curran (2005). 
75 Apud Holmes (1998). 
76 Apud Holmes (1998). 
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e o sentido de humor (Idem). Segundo os sujeitos, a fala feminina caracteriza-se por voz alta, 

pronúncia cuidada, interesse por alocutário, rápidez, verbosidade, emocionalidade, cortesia, 

boa gramática, gestualidade e mímica (sobretudo os sorrisos) e recurso às informações auto-

reveladoras, tópicos triviais e mexericos (Idem). 

Julgamos que o acima dito é resultado não apenas da socialização mas sobretudo da 

estilização. A linguagem entra nas práticas sociais que define o género dos indivíduos.  

A abordagem pós-modernista sugere que as pessoas são o que são porque, entre outras causas, 

falam de uma determinada maneira (Cameron, 1998), o que corresponde ao conceito da 

performatividade de Butler (1990). “A linguagem (...) tem que ser apropriada ao uso do 

falante” (Trudgill, 1983, p. 89. Ttradução nossa) porque usar a variedade feminina identifica 

muitas vezes o indivíduo como mulher. O efeito sobre o homem é como vestir a saia...  

A seu ver, a linguagem ajuda a manter as linhas de demarcação entre os géneros. 

Certas línguas, por exemplo koasati (língua nativa americana) ou kūrux (língua 

minoritária da família das línguas dravídicas) dispõem de forma de verbo especial para  

as situações em que o locutor feminino se adressa ao alocutário feminino, uma outra para  

se adressar ao alocutário masculino e mais uma outra para o locutor masculino se adressar  

ao alocutário de qualquer género. Os homens nunca usam as formas ‘femininas’, porque  

os outros falantes se riam deles. A existência do sistema sugere a sua importância no passado 

(Fasold, 1990). Como o autor constata, provavelmente nenhuma língua adquire os traços em 

questão. 

 

O princípio não é para encontrar apenas em línguas exóticas, mas também nas línguas 

familiares aos falantes de línguas europeias, por exemplo no nível prosódico. Durante  

a adolescência, a produção das hormonas sexuais origina o crescimento da laringe nos dois 

sexos e a descida nos homens o que é na base da entoação diferente. Sachs, Lieberman  

e Erickson (1973) forneceram evidência que é possível reconhecer o género do falante  

pré-puberal só em função da voz. Em geral, os meninos usavam os formantes mais baixos que 

as meninas, falavam com um ritmo decisivo e a voz deles era mais forte.  

A anatomia não chega a explicar a diferença. O estudo de Haas (1979) apoia a hipótese que  

as diferenças de género observáveis na fala adquirem-se, de certa forma, já na infância.  

As crianças de classe média e média-alta de idade de 5,5 a 6 anos demonstraram a consciência 

da distinção do papel sexual na linguagem. Uma das razões possíveis é o facto que  
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os porteiros relatam com os filhos de maneira diferente que com as filhas77. Já nesta idade, 

apareceram as diferenças entre os sexos mais relevantes em pares de sexos mistos.  

As meninas tiveram a tendência de rir significativamente mais que os meninos só quando 

estavam em par com eles. Os papéis sexuais definem-se aparentemente mais quando  

o indivíduo interage com o sexo oposto. 

Com a emersão do mercado heterossexual dirigido pela multidão, o falante realiza  

a necessidade de responder à imagem de género existente na sua comunidade de práticas para 

ser desejado. Tipicamente, o indivíduo estiliza-se conforme a imagem. Meyernhoff (1996) 

demonstrou que o género é muito mais saliente para os homens que para as mulheres.  

É condicionado pela necessidade de agir não apenas como homem, mas sobretudo como um 

heterossexual. Não existe o imperativo análogo para as mulheres o que é indicado por maior 

controlo sobre o comportamento dos indivíduos de sexo masculino.  

A linguagem é o meio mais subtil que comunica o que é apropriado. O que testemunha o nível 

lexical, por exemplo há maior estigma sobre sissy (maricas) que sobre tomboy (maria-rapaz) 

(Sattel, 1983). O léxico é também um recurso que os falantes podem usar de maneira diferente 

em função de género. Lakoff (1975) era a primeira a identificar uma série de itens lexicais 

usados frequentemente por mulheres, raramente ou nunca por homens: os eufemismos, 

os adjectivos78 divine, gorgeous etc. e esquivas79 kind of, so, very, quite. Estamos de acordo 

com a linguísta que o conjunto dos ítens mencionados dá impressão da vontade evitar frases 

decisivas e linguagem violenta, eventualmente grosseira. Veremos a parte tabu do léxico mais 

adiante no capítulo 2.4.4.3 Os Tabus linguísticos. 

 

O génerolecto feminino caracteriza-se, em regra geral, pela proximidade da língua 

estandarte, o génerolecto masculino, em regra geral, pelo contrário. Uma das explicações 

possíveis é o prestígio aberto (overt prestige) e o prestígio encoberto (covert prestige) de 

Trudgill (1893). No estudo da pronúncia efectuado em Norwich, os sujeitos femininos 

acreditavam pronunciar melhor que, na realidade, pronunciavam, enquanto que os sujeitos 

masculinos achavam pronunciar pior do que pronunciavam. É claro que os traços desejados,  

a pronúncia cuidada e a descuidada, são traços de fala importantes dos génerolectos 

respectivos. O primeiro visa à refinação que se atribui às elites que falam a língua estandarte. 

                                                 
77 Gleason, Perlmann, Ely & Evans (1994) (apud Eckert & McConnell-Ginet, 2003) constataram a mesma 
discrepância. Os pais usavam mais diminutivos (por exemplo kitty, doggie, isto é gatinho, cãozinho) a falar às 
filhas que aos filhos. Não pressupomos que a situação na sociedade portuguesa seja diferente. 
78 Em original empty adjectives. Bolinger (1980) igualmente trata os adjectivos que identificam o género do 
falante. Fasold (1990) distingue os adjectivos femininos e os adjectivos neutrais. 
79 Em original hedges. Holmes (1998) prefere chamá-las partículas pragmáticas (pragmatic particle). 
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A refinação, uma certa delicadeza, é a essência da feminilidade estereotipizada. Visto que  

a característica limita o poder físico, a corporalidade, torna-se o antónimo da masculinidade 

estereotipizada. Trabalhamos com dois conceitos de masculinidade, a masculinidade física  

(da classe operária) e a masculinidade técnica (da classe média-alta). A segunda delega  

o poder físico ao poder técnico (científico e político) que é um poder indirecto. O poder  

e a força apresentam então o ideal de masculinidade de toda a sociedade (Connell, 1995). 

Atribuindo a pronúncia descuidada à classe operária, falar de maneira descuidada equivale  

a falar como o macho. Por isso a fala cuidada de um homem pode incitar a suspeita de 

homossexualidade, embora outros grupos de falantes de género masculino não o respeitem 

também, por exemplo os professores universitários ou os hippies (Gregersen, 1979). 

A mulher que sabe bem falar, isto é domina uma língua de elite ou uma variedade de 

língua, eventualmente o nível alto como o sistema de honoríficos em japonês, embora lhe falte 

a beleza física ou o estatuto social, é vista como refinada (Eckert & McConnell-Ginet, 2003). 

A linguagem torna-se, potencialmente, o meio de atingir melhor estatuto, eventualmente  

a oportunidade de casar como o demonstram Gal (1978) e Holmquist (1985)80. O uso da 

variedade de prestígio não é, porém, exclusivo às mulheres. Sidnell (1999)81 observou que  

os falantes de sexo masculino da comunidade linguística de crioulo indio-guayano usavam  

as formas pronominais de prestígio para projectar a identidade cosmopolita ou demonstrar  

a autoriedade e a respeitabilidade. A mesma prática era capaz prejudicar a face dos falantes de 

sexo feminino. Usando-o, as mulheres seriam acusadas de presunção, enquanto que nos 

homens era visto como brincadeira. À semelhança dos falantes masculinos do mexicano 

moderno que podem usar a língua de maneira extravagante (Hill, 1987)82. De facto, a rebeldia, 

como por exemplo o uso de variedade não estandarde, considera-se como o acto de 

identificação nos indivíduos masculinos e não se tolera nos indivíduos de sexo feminino 

(Eisikovits, 1987)83. 

 

2.4.2 A Cortesia e a face 

Cada falante pertencente à respectiva comunidade linguística diria que, em regra geral,  

as mulheres usam a sua polidez. A intuição de não especialistas confirmou-se por inúmeros 

estudos linguísticos. Todos concordam no facto que as mulheres falam uma linguagem mais 

perto da variedade padrão, evitam usar palavras tabus, em favor de eufemismos. Ao contrário, 

                                                 
80 Apud Eckert & McConnell-Ginet (2003). 
81 Apud Eckert & McConnell-Ginet (2003). 
82 Apud Eckert & McConnell-Ginet (2003). 
83 Apud Eckert & McConnell-Ginet (2003). 
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os homens falam uma linguagem mais ‘desviada’ do padrão, sem evitar palavras fortes, 

inclusive as obscenidades e outras palavras tabus. 

 

O facto é que ninguém, ao que nos é conhecido, conseguiu elaborar uma explicação 

satisfatória. No entanto, parece que o facto está nitidamente ligado ao conceito da cortesia.  

A teoria foi trabalhada por Brown e Levinson. Na base é a noção de face84, em que 

previamente tinha trabalhado Goffman (1974)85. Apesar de que as comunidades de práticas  

o desenvolvem o seu próprio conteúdo da face, Goffman supõe que se trata de um fenómeno 

universal. Todos os falantes adultos competentes de uma sociedade dada têm a face que  

é „a imagem pública que cada um requer para si“ (Kuiper, 2004, p. 289. Tradução nossa). 

Trata-se de uma construção social atingida nas interacções. A importância da problemática da 

face é particularmente saliente no contacto pessoal directo o que é o quadro de passagem da 

informação sem equivalente (Op. cit.). 

Cada interacção verbal é uma ameaça intrínseca para as faces. Os interactantes são 

conscientes do facto que as faces são vulneráveis. O interesse mútuo é de proteger a face 

(própria e alheia), porque esta depende também da face mantida dos outros (Brown & 

Levinson, 1978). As situações conflituosas são inevitáveis vista a incompatibilidade de 

interesses dos actantes. A face pode ser até ignorada, não apenas em casos de afrontaria, mas 

também nos casos da cooperação urgente ou nas situações que requerem a eficiência. 

A face é uma forma de cárcere. Uma vez adoptada, tem que ser mantida. Cada um pode, 

porém, amar a sua prisão (Op.cit.). O falante apegado à face tem o intuito de mantê-la e sente 

a confiança a cada vez que a confirma. O contrário é capaz causar surpresa, confusão, 

constrangimento, incapacidade de continuar a interacção, despeito, raiva,... O amor-próprio 

faz que o indivíduo não se deixe humilhar86 e a sua consideração não o deixa assistir  

a humilhação do outro87 (Idem). O amor-próprio também serve de controlo na escolha de 

meios da salvaguarda. 

Goffman distingue três níveis dos actos ameaçadores: a ofensa fortuita (uma gafe),  

a ofensa intencionada, a ofensa como consequência de uma acção. Para neutralizar o perigo 

que os actos apresentam, os indivíduos engajam-se na figuração, estratégia que “serve para 

prevenir os efeitos de incidentes, por outras palavras, os eventos cujas implicações simbólicas 

                                                 
84 A noção de face costuma traduzir-se por imagem, para não a confundir com a imagem de Grice, sequimos  
o uso de David Fernandes Rodrigues, Cortesia linguística. Uma competência discursivo-textual (p. 122). 
85 O conceito é de proveniência asiática. 
86 Excepto raros casos de sem-vergonhas (Goffman, 1974). 
87 Excepto casos de pessoas sem coração (Goffman, 1974). 
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afiguram perigo para a face” (Op. cit, p. 15. Tradução nossa). O autor considera a existência 

de dois tipos principais de figuração universalmente válidos. Evitar os encontros onde  

a ameaça pode manifestar-se e quando a ameaça surge, reparar os seus efeitos. Caso a ameaça 

não seja grave, os falantes na nossa sociedade recorrem à indiferença calculada, isto é fazem 

como se de nada fosse (Idem). Caso o dano seja grande, o lesionado não se pode dar o luxo de 

não prestar atenção88. É possível rir-se, fazer como se o incidente não tenha importância  

ou que aconteceu sem querer, que era uma piada, fruto de circumstâncias particulares 

inevitáveis, eventualmente que o autor estava fora de si (Idem). Ele pode por sua parte 

oferecer uma recompensa à vítima etc. A significação do incidente fica, mas é possível 

integrá-lo ao fluxo dos acontecimentos sem que cause danos. Ainda há dispositivos 

repressivos: destruir o autor, destruir-se a si. 

Acontece que os falantes abusem da bondade dos outros para os ofender livremente. 

O encontro torna-se campo de batalha (Idem). Quando o locutor quer fazer um acto 

ameaçador sem assumir a responsabilidade, fá-lo através de acto com várias interpretações 

possíveis que envolvem a ambiguidade, ou seja permetem esconder, negociar o significado. 

Nisso incluem-se metáforas, ironia, o sarcasmo, perguntas retóricas, o implícito, a tautologia. 

O locutor faz como se não houvesse a mensagem implícita e o alocutário tem o direito e vê-se 

obrigado a fazer como se não a decifrasse“ (Ibidem, p. 29. Tradução nossa.). 

 

O conceito da face consiste em dois aspectos relacionados: a face positiva e a face 

negativa. Esta consiste em projectar o Eu como um indivíduo separado que merece respeito  

e reconhecimento. Tem a ver com a liberdade de imposição, necessidade de fazer espaço para 

si e realizar os seus projectos (Brown & Levinson, 1978). A face positiva é parte do Eu que 

pretende ser identificada com os outros membros da comunidade, pertencer ao ‘Nós’ do grupo 

(Eckert & McConnell-Ginet, 2003). Inclui o desejo de ser aprovado e apreciado. As duas 

caras estão em tensão. Muitas vezes, uma das faces ganha volume em detrimento da outra. 

Os actos ameaçadores da face negativa do alocutário são todas as violências territoriais de 

natureza verbal, por exemplo perguntas indiscretas ou estúpidas, actos directivos, e não 

verbal, contactos corporais indesejados, agressões visuais, ofensas proxémicas (Op. cit.).  

A face positiva do alocutário pode ser ameaçada por todos os actos que põem em perigo  

a auto-estima do outro, por exemplo crítica, refutação, advertência, injúria, insulto, zombaria. 

A face positiva do locutor ameaçam todos os comportamentos auto-degradantes: confissão, 

                                                 
88 „A capacidade de ficar silencioso e esperar uma justificação é um privilégio de quem tem o poder“ 
(McElhinny, 2004. p. 322. Tradução nossa). 
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pedir desculpas, auto-crítica. A sua cara negativa todos os actos que afectam o território da 

pessoa que os realiza, por exemplo ofertas e promessas (Idem). 

Aceitando a ideia que os elementos de uma sociedade são potencialmente agressivos,  

os falantes recorrem às estratégias de cortesia para evitar a agressividade e para tornar a vida 

social possível (Goffman, 1974; Brown & Levinson, 1978). As comunidades de práticas 

desenvolvem próprios conceitos de cortesia. Lakoff (1975) identificou três princípios de 

cortesia em função da noção de solidariedade. A formalidade e a consideração presumem  

a existência da desigualdade entre os falantes. A primeira consiste em manter a distância entre 

os falantes, ou seja evitar os coloquialismos, usar as formas hipercorrectas etc. Para mostrar  

a consideração, o locutor, regra geral, autoapaga-se, dá a escolher ao alocutário. Tipicamente 

se usam os eufemismos. Com as duas contrasta o princípio de camaradagem que apaga  

a desigualdade possível. Pelo uso de coloquialismos, mostra-se o igualitarismo na relação dos 

falantes que deixa estabelecer a amizade, mesmo se efémera, na base da solidariedade mútua. 

O nível de cortesia depende dos factores sociais, tais como a distância entre  

os interlocutores (relação simétrica), o poder do alocutário em relação ao locutor (relação 

assimétrica) e o grau de imposição do acto ameaçador (Brown & Levinson, 1978). Quanto 

maior a importância dos três factores, maior a cortesia. 

Demonstrar os sentimentos de simpatia para com o alocutário, inclui-lo no nosso grupo, 

compadecer-se com a sua aflição, brincar com ele de maneira amigável ou zombar com ele 

usando as profanidades e os termos de tratamento familiares são práticas de cortesia positiva 

(Eckert & McConnell-Ginet, 2003). O respeito, a deferência, pedir desculpas, evitar 

imposições e ofensas, reconhecer os direitos do outro (Idem), modalizar a força ilocutória, 

recorrer à impessoalização, indirectividade convencionalizada e outros mecanismos supostos 

atenuar o grau de imposição pertencem aos meios que exprimem a cortesia negativa. 

Constituem assim chamados comportamentos corteses formais. 

Achamos importante verbalisar que a cortesia não se encontra nas formas, mas é o efeito 

da intenção do falante. Mesmo que se use uma forma de cortesia, a fala irónica (ou sarcástica) 

pode afectar a face do alocutário. 

 

Os linguístas89 concordam que as mulheres costumam usar as estratégias de cooperação 

para facilitar a conversa, interessando-se mais pela face positiva dos alocutários. Tendo 

reconsiderado a análise de Lakoff (1975), Holmes (1998) explicita que as características 

                                                 
89 Entre outros Fishman, 1980, 1983; Schick-Case, 1988; Edelsky & Adams, 1990; Hirschman, 1974;  
Leet-Pellegrini, 1980; Preisler, 1986 referidos por Holmes (1998). 
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originalmente vistas como expressão da posição inferior da mulher na sociedade tem, de facto 

a função de facilitar a conversa e de deixar os alocutários sentir-se mais à vontade. Trata-se 

das partículas pragmáticas e de tag question90. 

Parece-nos que a questão não assenta em como as mulheres comunicam, mas como  

se analisam os dados. Não é um segredo que a cognição forma-se conforme a aprendizagem. 

A percepção da fala ‘feminina’ é filtrada e interpretada através da óptica masculina (Holmes, 

1998). As características da expressão dos homens consideram-se como a forma neutral da 

expressão humana, a expressão das mulheres já se considera como marcada. Uma vez que 

o cânone indica que a cooperação e o empenho pela face positiva dos alocutários são  

traços característicos do génerolecto feminino, e que a competição e o interesse por própria 

face são atributos do génerolecto masculino, a tendência será confirmar os pressupostos. Não 

nos esqueçamos que a comunicação requer sempre um certo grau de cooperação e um certo 

grau de competição visando a apresentar a sua ideia e/ou a ser aprovado (Grice, 1975, apud 

Rodrigues, 2001). Não negamos que no primeiro plano o uso linguístico das mulheres 

demonstra maior grau da cortesia. Não deixamos, todavia, de mencionar uns contra-exemplos 

com o objectivo de denunciar a separação excessiva. Em dois estudos feitos por Kuiper 

(2004), grupos de homens optaram por duas estratégias de salvar a face diferentes.  

O primeiro, a equipa de jogadores de voleibol, depreciava o insucesso no jogo para manter  

a cara positiva. O segundo, a equipa de jogadores de rugby, usava insultos para humilhar 

sexualmente os jogadores, assim destruir a sua cara positiva e negativa, e criar a solidariedade 

entre eles. A situação paralela ao estudo de Kuiper e contra-exemplo dos estudos referidos por 

Holmes (1998), Johnson (1979) analisa a interacção verbal de uma senhora texana. Por meio 

de piadas vulgares, ela chegou a sustentar a cara positiva do sexo feminino em geral e assim 

intensificar a solidariedade das suas empregadas na casa de prostituição. Ao mesmo tempo 

acertou em manter os clientes dominantes a uma distância respeitosa pela destruição da cara 

negativa deles, especialmente do cliente chamado Buddy. No caso da figuração normal, uma 

interacção correctiva teria lugar. O desafio seria seguido pelo ritual de oferta – aceite - 

agradecimento o que não aconteceu, porque os dois participantes não reconheciam a situação 

como um incidente. O jogo de fazer pontos ao detrimento do adversário é um uso do 

figuração agressivo. 

 

                                                 
90 Segundo Holmes (1998) as críticas ressentem-se como menos virulentes. Em outros casos, facilitam a inter-
acção, invitando os alocutários a participar. 
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Podiamos constatar junto com Spender (1982) que a cortesia feminina não testemunha que 

as mulheres sejam assim, mas antes indica a perduração do patriarcado. 

 

 

2.4.3 As formas de tratamento 

 „As saudações e as despedidas oferecem as fórmulas rituais para tornar as tensões 

originadas pelo início ou o fim da interacção mais suaves (...) [Para o mesmo objectivo 

servem as] formas de tratamento e a maneira de se referir a alguém” (Eckert & McConnell-

Ginet, p. 135. Tradução nossa). 

 As formas de tratamento são as unidades lexicais usadas para designar a pessoa com quem 

interagimos (Fasold, 1990). Na maioria das línguas há pelo menos duas espécies de 

tratamento, o tratamento pronominal e o tratamento nominal. Português, como veremos mais 

adiante, tal como checo ou castelhano, dispõe do tratamento verbal. 

No que trata a complexidade dos sistemas de tratamento, as línguas mundiais oferecem 

um elenco de sistemas simples como o inglês (you), de dois planos, por exemplo francês 

(tu/vous) ou checo (ty/vy), de três planos, português (tu/você/o senhor), até sistemas de 

honoríficos elaborados, por exemplo japonês. 

 Cada comunidade linguística define o uso de formas de tratamento segundo as suas 

próprias regras. Tipicamente existem várias regras que, infelizmente, se sobrepõem o que 

causa confusão (Idem). Brown e Gilman (1960, 1972)91 propuseram a ideia de que o uso das 

formas de tratamento guia-se por duas semânticas, o poder e a solidariedade. A relação de 

poder é assimétrica o que é dado pelo facto de não ser recíproca. Se um falante tem poder 

sobre alguém a ponto de controlar o seu comportamento, a outra pessoa não dispõe do mesmo 

poder. Quais são as bases de poder na nossa cultura? A idade (as pessoas idosas têm poder 

sobre as pessoas mais novas), o parentesco (os pais sobre os filhos), o enquadramento 

profissional (os patrões sobre os empregados), a classe social (os nobres sobre  

os camponeses) etc. Nestes casos a pessoa que tem menos poder usa V92 e recebe T93. No 

caso de os falantes serem iguais no que diz respeito ao poder, a relação é simétrica e os dois 

usam e recebem T. A noção de solidariedade exprime a ideia da proximidade e da intimidade 

partilhadas pelos falantes, isto é uma relação recíproca. Se um falante é próximo de alguém  

é muito provável a outra pessoa ser próxima dele. 

                                                 
91 Apud Fasold (1990). 
92 Na teoria de Brown e Gilman o V designa o tratamento de deferência e de cortesia (provém da primeira letra 
do Vos em latim). 
93 Na teoria de Brown e Gilman o T designa o tratamento familiar (provém da primeira letra do Tu em latim). 
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 Conforme a teoria, o falante determina a relação de poder: vê quem é mais poderoso,  

se é ele, dá T e espera receber V, ou no caso de o alocutário ter mais poder, dá inversamente 

V e espera receber T. Caso não haja diferença de poder, o falante pondera a sua solidariedade 

para com o alocutário. Usa-se T no caso de solidariedade, V no caso oposto. Quando  

a solidariedade cresce, o uso de T mutual é apropriado. O hábito é que entre os falantes não 

iguais quem tem mais poder propõe o uso de T. O uso de um indivíduo depende de classe 

social, idade, sexo, variedade linguística, eventualmente língua materna, experiências prévias 

e outros factores sociais. 

 O uso das formas de tratamento testemunha a cortesia do falante visto que com as pessoas 

de estatuto social mais alto, pessoas com quem não tem uma relação próxima, pessoas que 

não conhece muito bem, mas também com quem o falante estima (quer que seja solidário ou 

não) o costume é exprimir a deferência no uso das formas de tratamento pronominais  

e nominais. Trata-se da área mais explícita de definir a relação, eventualmente verificar 

existência da relação com o alocutário. “As formas de tratamento (...) fazem parte de um 

sistema semântico complexo que tem a ver com a relação social” (Fasold, 1990, p. 3. 

Tradução nossa). Um bom exemplo é a forma de como se dirigir a crianças. Adressar-se a elas 

cancela todos os critérios previamente mencionados. Tipicamente se usa T (mais poderoso,  

o adulto, dirige-se ao indivíduo sem poder ou poder relativamente pequeno) e até uma certa 

idade, o uso de T é mutual. Só mais tarde os indivíduos percebem a diferença no uso de T e de 

V. A decisão sobre a forma de tratamento adequada vai-se complicando na adolescência. 

Lambert e Tucker (1976)94 constataram uma diferença importante no uso das formas de 

tratamento em função do sexo e da idade. As raparigas entre 13 e 16 anos reportaram maior 

uso de V mútuo com os homens adultos que os rapazes de mesma idade ou os miúdos mais 

novos (9-13 anos). Quando a pessoa adressada era uma mulher adulta, não houve uma 

diferença significativa nem no que trata a idade nem o sexo do falante. Em comentário,  

os autores sugeriram as raparigas terem exagerado a informação para dar impressão de não 

serem tipo de mulheres de que um homem adulto podia aproximar-se facilmente. Há 

evidência que “como a rapariga se faz mulher, ela pode esperar que os homens usam mais V 

que era o caso na sua infância. É significativamente menos provável que os homens adultos 

tratem os rapazes adolescentes de mesma maneira” (Lambert & Tucker, 1976, apud Fasold, 

1990, p. 20. Tradução nossa). O período de salto corresponde mais ou menos ao momento em 

que emerge o mercado heterossexual. O facto é que as mulheres tendem a receber uma forma 

                                                 
94 Apud Fasold (1990). 
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de tratamento mais deferente apesar de não terem, tradicionalmente, maior poder social que  

os homens. Segundo a etiqueta, a mulher é socialmente mais importante que o homem. 

 Quanto ao tratamento nominal, na República Checa e nos Estados Unidos, o costume é de 

usar o nome de família, o título mais o nome de família, o título mais o primeiro nome com V, 

o primeiro nome e os nomes múltiplos (ou seja, o primeiro nome, o nome de família,  

a alcunha ou uma variedade foneticamente próxima de um dos nomes) usam-se com T 

(Fasold, 1990). Quando o falante começa a usar o primeiro nome, nunca mais recorre ao título 

e o nome de família, eventualmente o nome completo, com excepção de casos de raiva, de 

repreensão e de brincadeira. 

 Quando um falante desconhece o primeiro nome do ouvinte, usa o título ‘o/a senhor/a’, 

‘o/a menino/a’ etc, eventualmente a profissão se esta é conhecida ou visível, por exemplo 

padre. Brown e Ford (1964)95 chamaram atenção ao facto que os nomes genéricos, tal 

buddy96, ‘filho’, ‘amigo97’, são também usados como vocativos. 

 Em certas línguas, entre outras a checa, as saudações ligam-se com a distinção T - V. 

Ahoj, čau, nazdar (olá, saúde) são todas informais e usam-se com T, enquanto que dobrý den 

e nashledanou (bom dia, adeus) usam-se com V e são formais. Não é sem importância visto 

que as saudações são primeiro meio a comunicar a relação entre os falantes. 

 

2.4.3.1 O Sistema de tratamento da variedade europeia e da variedade brasiliera 

Cook no estudo Power and Solidarity Revisited - The Portuguese Second Person (1997) 

argumenta que a língua portuguesa ilustra o sistema N – V - T, onde N é o conceito de 

neutralidade que é suposto completar o sistema bidimensional de Brown e Gilman (1960, 

1972). Infelizmente, não temos em disposição o texto completo, apenas o resumo, e devemos 

contentar-nos com o que vem acima referido. 

À primeira vista, o sistema de tratamento português quer europeu, quer brasileiro, em 

comparação com o sistema checo é exuberante. Isto não consiste em facto que o português 

conheça o tratamento de tipo pronominal (tu, você, Vossa Excelência etc.), nominal98  

(o senhor, as senhoras, o senhor Doutor etc.) e verbal. O último, exprimido pelas desinências 

verbais (queres, quer, querem) existe igualmente em checo, porque as duas línguas gozam de 

flexão verbal rica ao contrário de francês ou de inglês. O que surpreende são os três planos de 

tratamento conforme o grau de intimidade dos falantes e o número de formas de cortesia 

                                                 
95 Apud Fasold (1990). 
96 Usado nos Estados Unidos, como ‘amigo’ em castelhano e em português. 
97 Actualmente de uso restrito em Portugal. 
98 De uso ocasional em francês, por exemplo ‘Madame, veut-elle goûter?’ (Cintra, 1986). 



 59 

estonteantes que em combinação com os títulos, o primeiro nome e o nome de família, dão em 

grande diversidade. „Em Portugal, uma pessoa está sujeita a ser interpelada de quatro, ou 

mesmo de cinco modos diferentes e a cada um desses modos está associado um grau diverso 

de intimidade ou de respeito, cada um deles fixa firmamente o tipo de relação entre a pessoa 

interpelada e a pessoa que se lhe dirige“ (Cintra, 1986, p. 13). A grande particularidade do 

português é que os sistemas de tratamento da PE e da PB atestam uma diferença no uso dos 

pronomes pessoais tu e você. 

No Brasil, o semantismo de ‘você’ alargou-se à intimidade. Há, portanto, o sistema duplo 

tendo uma oposição simples de ‘você’ (informal e íntimo) e de ‘o senhor/a senhora’ (formal  

e não solidário). O ‘tu’ informal caiu progressivamente em desuso na língua corrente, mas 

usa-se ainda no estado do Rio Grande do Sul, em alguns estados do Norte-Nordeste e alguns 

locais da cidade do Rio de Janeiro. O uso das formas de tratamento leva à redução progressiva 

da flexão verbal dado o facto que a  forma de deferência arcaica ‘vós’ usada com a segunda 

pessoa foi completamente substituída pelas formas ‘o(s)/a(s) senhor(es)/a(s)’, 

‘senhorita(s)’/etc., usadas com a terceira pessoa tal como as formas de intimidade 

‘você/vocês’. Nos locais onde ‘tu’ (e as formas oblíquas te, ti, contigo ou possessivas) 

sobrevive(m), liga(m)-se igualmente com o verbo na terceira pessoa. O sistema estabiliza-se 

generando as frases como ‘Já ti disse que você não devia fumar’ (Dr. T. Brocardo, 

comunicação pessoal, Janeiro 2008). 

Em Portugal, depois do 25 de Abril, os pronomes tu e você têm conhecido maior 

emprego. Os falantes servem-se do pronome tu (o verbo na segunda pessoa) como da própria 

forma da intimidade, enquanto que ‘você’ (com a terceira pessoa) não implica a intimidade, 

mas sim a forma de tratamento de igual para igual (apropriado para se dirigir aos conhecidos 

de longa data, colegas não íntimos. A variedade europeia reserva para os usos de reverência 

ou de cortesia as formas nominais (usadas com a terceira pessoa) repartidas numa série 

diversificada segundo os níveis: V. Exa, a menina, o senhor, a senhora Dr.a Maria, o Sr. 

António, a D. Maria etc). Todas estas formas de tratamento usam-se com a terceira pessoa. 

Em plural, a forma de intimidade é ‘vocês’ e as formas de deferência ‘os senhores’,  

‘as senhoras’ etc. ‘Vós’ usa-se apenas em certas regiões no Norte de Portugal. 

Na linguagem corrente generalizou-se o uso de artigo definido na anteposição dos nomes 

de baptismo99. Contrariamente ao uso sem artigo, ‘a Maria’ ou ‘o José’ exprimem  

a afectividade ou a familiaridade (Cunha & Cintra, 1984). O artigo definido nunca se usa com 

                                                 
99 No Brasil, usa-se frequentemente na linguagem popular e no trato familiar (Cunha & Cintra, 1984). 
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o nome completo. Se for usado com o nome de família é visto como a falta de respeito.  

No entanto, na língua falada, é comum os homens adressarem-se com o nome de família 

precedido de artigo definido, por exemplo ‘Já conheces o Azevedo?’ (PhDr. J. Jindrová, 

comunicação pessoal, Outubro 2006). Às mulheres costumam dirigirem-se com o nome de 

baptismo precedido de título ‘dona’. No vocativo, o artigo definido não se usa com as formas 

de tratamento. 

O tratamento nominal100, não próprio ao português antigo, não se usava na época dos 

textos mais antigos (Cintra, 1986). Havia apenas ‘tu’ de intimidade, ‘vós’ singular de cortesia 

e o plural indiferente. Inicialmente usada exclusivamente para o monarca, a forma Vossa 

Mercê degradou-se pouco a pouco e deixou o campo livre para ‘Vossa Alteza’ (Idem).  

O cuidado de não ser tratado por Vossa Mercê e muito menos por uma das formas fonéticas 

decadentes ‘vossancê’ ou ‘você’ favorizou a expansão de ‘Vossa Senhoria’ e de ‘Vossa 

Excelência’ como formas associadas à cortesia e ao respeito (Idem). ‘Você’ como tratamento 

de emprego possível de igual para igual encontra-se esporadicamente já em textos de século 

XVIII (Idem). Ao mesmo tempo, ‘vós’, forma de cortesia, ia caindo em desuso, dando o seu 

lugar às formas nominais (o senhor, o senhor Dr., o pai, o meu amigo, o patrão etc) que levam 

o verbo à terceira pessoa (Idem). 

O uso de terceira pessoa na qualidade de forma de tratamento de cortesia, isto é, no 

discurso directo, não é completamente desconhecido à língua checa, no entanto, desapareceu 

completamente do uso no decurso do século XIX para deixar o lugar à forma de cortesia 

V usada com a segunda pessoa. Hoje em dia, ressentido como arcaísmo, é para encontrar 

apenas nas piadas de judeus. Em polaco o tratamento nominal de cortesia funciona de mesma 

maneira como em português. Existem pan/panowie (o senhor/os senhores), pani/panie (a 

senhora/as senhoras), państwo (os senhores e as senhoras) que requerem o verbo na terceira 

pessoa. Contudo, não duvidamos que o tratamento de três planos possa ser fonte de 

confusões, sobretudo nas situações de salto de discurso directo ao discurso indirecto ou vice-

versa, respectivamente quando a semântica do discurso indirecto se aproxima do discurso 

directo, o que é frequentemente o caso do piropo. 

 

A estrutura actual do sistema português está longe de estar estabilizada, dentro dela agem 

várias dinâmicas. A língua falada pela nova geração de classes sociais mais elevadas atesta 

a tendência de eliminar ‘V. Ex.a’ cujo terreno é a língua escrita (Cintra, 1986). Nota-se  

                                                 
100 ‘Vossa Mercê’ provém do castelhano, ‘Vossa Alteza’ e ‘Vossa Senhoria’ do italiano (Cintra, 1986). 
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a generalização do uso das fórmulas de tratamento associadas à condição social superior o que 

leva à eliminação da diferença de tratamento em função da classe socio-profissional, por 

exemplo ‘a Senhora D. Maria’ em vez de ‘a senhora Maria’ (Idem). O pronome tu alarga  

o seu uso em favor da solidariedade entre jovens e entre pessoas de diversas idades, o que lhe 

tira o carácter de intimidade propriamente dita (Idem). O traço em questão parece ser 

adoptado por ‘você’, que perdeu a conotação depreciativa (Idem). 

No dia-a-dia pode observar-se a tendência de brincar com o sistema de tratamento 

elaborado cujas formas podem parecem bombásticas e/ou fora de moda. Na esplanada da 

FCSH da UNL assistimos às saudações de três estudantes de aproximadamente cinquenta 

anos: 

 
- Sua Excelência, senhor Fernando! 

- Foda-se, como estão? 

(17.11.2009) 

 
Embora o uso da forma Vossa Excelência seja apropriado para o ambiente de academias  

e universidades, julgamos que há uma diferença nítida em usá-la na esplanada da faculdade  

e no âmbito de conferência ou na interacção com o corpo docente. Seja como for, a réplica 

contendo um vulgarismo contrasta com a semântica respeitosa e ilustra o espírito brincalhão 

do seu uso. 

 

2.4.4 O Sexismo linguístico 

Entramos numa área de controvérsia e de grandes discussões. O capítulo não ambiciona 

descrever a situação em português de maneira exaustiva, o que ultrapassaria as nossas 

capacidades, mas devido à carência de fontes credíveis, fazer uma observação. 

 

Argumentamos, junto com os sociolinguístas, que a língua é sintoma do estado da 

sociedade, dos seus valores e das suas atitudes. Ao mesmo tempo, impõe o filtro pelo qual 

vemos o mundo. A língua não é apenas emblema da nação, do étnico, do grupo, da faixa 

etária ou da raça que a fala, mas em primeiro lugar, é o meio principal da socialização. 

É sobretudo por ela que se transmite o saber, as leis, os costumes, os mitos e as ideias. Por 

último, mas não menos importante, é a maneira de opinar porque não há pensamento fora da 

linguagem. „A própria estrutura da língua herdada ou aprendida pode moldar, e molda muitas 

vezes, a maneira de ver o mundo dos indivíduos que a empregam“ (Cintra, 1986, p. 35). 
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Ninguém duvida da força da palavra, quem fala detém o poder. Daí a liberdade de 

expressão. Um exemplo modelo do poder da palavra vê-se nos achados de Isles (1978)101 no 

que respeita à criminologia. Ela descobriu que os delinquentes de sexo masculino eram 

designados de criminosos enquanto os deliquentes de sexo feminino de ‘enfermas mentais‘. 

Sem olhar à vantagem, o tal procedimento demonstra que as mulheres não são levadas a sério. 

Imputando o delito à fraca saúde, as mulheres, como grupo, vêem-se amputadas de livre 

arbítrio! Outro exemplo, Friedan (1963) chamou atenção ao ‘problema sem nome’102 que não 

tinha nome, porque para os homens nem existia. Assim, a linguagem desempenha „o papel de 

organizador que mediatiza a relidade como um tudo organizado“ (Valdrová, 2007, p. 209. 

Tradução nossa), como a realidade. 

 

Definimos o sexismo linguístico como os meios usados na língua para apresentar  

os membros de um género, geralmente o feminino, como seres inferiores (Renzetti & Curran, 

2005). Faz parte de microdiscriminação que é uma estratégia de discriminação subtil, do  

dia-a-dia, que se exprime por meio de separar ou omitir, eventualmente desacreditar, certos 

indivíduos, o seu trabalho, as suas ideias, só na base de um traço, por exemplo o sexo 

(Sandler & Hall, 1986)103. “As condutas classificadas de microdiscriminação dão impressão 

de uma trivialidade ou um aborrecimento, todavia, pela repetição frequente podem ter um 

efeito sensível” (Op. cit., p. 153). Como diz um provérbio checo Stokrát nic umořilo osla104. 

De acordo com Basow (1986) o sexismo linguístico dispõe basicamente de três 

ferramentas: ignorar, etiquetar, desaprovar. A primeira realiza-se no masculino genérico. 

A segunda é a questão de nomes agentivos, os grupos em que as mulheres são aparentemente 

envolvidas (mulheres e crianças), a ordem de masculino e feminino canonizada e o nome de 

família. A terceira ferramenta é desaprovar por meio de trivializar, sexualizar e insultar 

a mulher. Veremos que a língua dispõe de meios diversos. 

                                                 
101 Apud Spender (1980). 
102 O termo refere-se à frustração de mulher casada, mãe e dona-de-casa insatisfeita com a sua situação face aos 
preceitos da época que a viam como a fonte da felicidade da mulher (segundo Friedan, 1963). 
103 Apud Renzetti & Curran (2005). 
104 O equivalente francês Les petites pluies gâtent les grands chemins, literalmente os Chuviscos deterioram os 
grandes caminhos, exprime bem a ideia. O ditado mais próximo na língua portuguesa é Pequeno rombo faz 
soçobrar grande navio. 
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2.4.4.1 O Masculino genérico 

A linguagem classifica-nos na sociedade em função de como falamos de nós e dos outros. 

É também o caso do masculino genérico. 

A assimetria de géneros assenta no próprio sistema gramatical. Por exemplo nas frases 

com o sujeito múltiplo o epíteto toma a forma masculina mesmo se fosse mil mulheres e um 

só homem. A preferência é dada ao masculino. Em português, como em muitas outras línguas, 

o masculino é usado para exprimir o valor genérico. Chama-se também masculino  

não-marcado, porque o traço masculino da unidade lexical é neutralizado, para designar  

os seres humanos. O dito ‘apagamento’ é apenas aparente, leva antes ao apagamento da 

mulher e dos seus contributos. Consequentemente, a linguagem ‘masculiniza-se’. Inúmeros 

estudos psicológicos trazem a evidência dos efeitos do masculino genérico que ‘bloqueia’  

as associações com o género feminino (Stahlberg, Sczesny & Braun, 2001)105. Valdrová 

(2004) descobriu que maior o prestígio social e/ou económico da profissão (por exemplo 

advogado, deputado, proprietário, especialista, presidente), menor a proporção de associações 

com as mulheres (até 70-80% de associações com os homens). Isto responde às expectativas 

estereotipadas que a língua ajuda a perpetuarem-se. 

Falar das mulheres como de advogados, médicos, políticos etc, dá impressão que elas nem 

são activas na respectiva área. Assim não lhe é dada a importância merecida e tornam-se 

invisíveis. Os nomes agentivos femininos existem, mas muitas vezes adquirem conotação 

negativa, o que é o caso de docteur - doctoresse em francês (médico - médica). Por efeito de 

derrogação semántica, a unidade lexical associada com a mulher „adquire as propriedades 

semânticas que correspondem aos estereótipos sociais e às evaluações das mulheres enquanto 

um grupo” (Smith, 1985, apud Renzetti & Curran, 2005, p. 174. Tradução nossa). Acontece, 

então, que as mulheres empregam os nomes agentivos masculinos e confirmam, abertamente 

ou não, que estes gozam de maior prestígio e que elas próprias ou a sociedade em geral 

estimam o trabalho do homem mais que o da mulher. Forma-se círculo vicioso. É comum  

os indivíduos promoverem as atitudes sexistas contra o seu próprio género106. 

O masculino genérico contribuiu ao masculino ser norma, isto é, a entidade não marcada 

enquanto que o feminino já será marcada. Daí a ordem estereotipada de apresentação nas 

gramáticas, nos dicionários e na lematização. Da análise de Marques (2005) veio a claro que 

em português o ser humano é igual ao homem, as palavras são hoje sinónimos. Mas ‘pessoa’ 

não é sinónimo de ‘mulher’, só a palavra ‘pessoa’ escolhe ‘mulher’. 

                                                 
105 O teste dos falantes nativos de alemão. Apesar da diferença cultural e linguística, consideramos os resultados 
de validade universal. 
106 É óbvio que não se trata apenas da língua, mas nela é o melhor observável. 
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2.4.4.2 Como chamar a mulher 

Quanto ao léxico, é o nível da língua mais ‘sexista’ de todos, porque “é o depositório de 

preocupações culturais, e por isso a ligação entre o género e o léxico é profunda e extensiva” 

(Trudgill, 1983, p. 70. Tradução nossa). 

Entre os patriarcalismos figuram as fórmulas de tratamento. Além de tratar por tu e tratar 

por senhor que comunicam imediatamente a atitude do falante para com a pessoa a quem se 

dirige, a forma nominal seleccionada desempenha o papel de hierarquizar (ou não). Há uns 

anos, na República Checa, havia o costume de o homem começar a conversa por perguntar 

‘Menina ou senhora?’. Por detrás havia o intuito ou de elogiar o aspecto juvenil da mulher ou 

de se informar sobre o seu estado civil. No contexto do local de trabalho, falar de uma mulher 

como de menina pode claramente exprimir a superioridade para com a colega jovem com 

pouca ou sem experiência. O uso de diminutivos não recíprocos tem o mesmo efeito. 

Valdrová (2004) fala de uma tribo indiana que usa três tipos de tratamento cuja tradução 

seria ‘a virgem solteira’, ‘a solteira que não é mais virgem’, ‘a mulher casada’. Toda  

a comunidade é assim informada sobre as relações sexuais da mulher a quem se dirige.  

Nota-se que não existe o equivalente masculino. Dar a conhecer qual é a relação da mulher 

para com os homens, ou seja determinar qual é a sua posição na sociedade, é de facto a função 

das formas de tratamento nominativo da mulher também na cultura euro-americana. Visando 

a eliminação da assimetria, Bella Abzug e os companheiros sugeriram ao Congresso dos 

Estados Unidos uma lei que mude os títulos usados para a mulher; abolir Miss (a menina)  

e Mrs. (a senhora) em favor de Ms. (não distingue o estado civil) (Lakoff, 1975). As tentativas 

prévias de usar o título em questão eram coroadas de êxito. A título de curiosidade, apagar  

as diferenças era a razão da abolição dos títulos honoríficos também durante a Revolução 

Francesa assim como na Revolução Russa substituindo-os por ‘cidadão’ e ‘camarada’ 

respectivamente. O português não precisa de medidas radicais porque o seu uso de formas de 

tratamento é simétrico: a menina - o menino e a senhora - o senhor. 

Em público, as pessoas não íntimas podem comunicar. O facto de não se conhecerem leva 

ao problema de como chamar a atenção de uma pessoa não advertida da intenção do locutor. 

Como já vimos no capítulo 2.4.3, pode usar nome genérico como ‘filho’ ou ‘amigo’. A língua 

portuguesa dispõe, tal como muitas outras, de uma série de vocativos para se dirigir a mulher. 

‘Miúda’ e ‘filha’ dirigidas a uma mulher jovem ou mais nova que o locutor, contendo o traço 

de patriarcalismo. Os adjectivos que se servem de um traço físico quer óbvio (loirinha) quer 

suposto ser próprio à mulher em geral (fofa, fofinha) são abundantes. Aqueles que tocam  

a beleza física como ‘jeitosa’, ‘princesa’, ‘boneca’, ‘pérola’, ‘flor’ testemunham a sua 
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importância. Não podemos, todavia, ignorar o efeito de coisificar a mulher a quem se dirige  

o que se confirme pelo substantivo ‘coisinha’. Repare-se que, ao que nos é conhecido, não há 

hábito de as mulheres se dirigirem aos homens desconhecidos de maneira parecida, salvo  

o vocativo ‘filho’ usado por toda a sociedade. 

Acresce que há uma tendência marcante referir-se às mulheres conhecidas, mas não 

íntimas, denominando-as por primeiro nome. Parece que quanto mais uma mulher é atractiva, 

mais facilmente é usado. Os homens, contrariamente, designam-se ou de nome de família ou 

de nome completo, e relativamente poucas vezes por primeiro nome. No blog pessoal 

www.casabranca2008.blogspot.com , pertencente a um cidadão português, pesquisámos  

as sequências seguintes ‘no discurso de Hillary’,‘os adversários e Hillary’ e ‘foi com Obama  

e Hillary’. Certo, o nome Barack aparece também, mas a proporção do primeiro nome  

e o nome completo é, em comparação com Hillary Clinton, relativamente fraca. Nota-se, 

contudo, que é o uso de apenas um falante e toca a realidade norte-americana. A facilidade 

com que a antiga primeira-dama é tratada por primeiro nome é, no entanto, pelo menos 

curiosa. Seria interessante ver se a antiga líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, era chamada 

antes por nome completo ou por Manuela. 

As desigualdades mostram-se no campo dos nomes de família. A identidade da mulher 

deriva de uma certa maneira da identidade do seu marido, sobretudo quando ela concede  

ao hábito de aceitar o nome de família do seu marido. A legislação portuguesa permite ou  

a adopção do nome de família do homem, a adopção do nome de família da mulher ou cada 

um pode guardar o seu nome de família. A primeira solução prevalece mas não é tão 

sistemático como no resto dos países da Europa (Marques, 2005). Os filhos têm o último 

nome da mãe em primeiro lugar e no fim o nome do pai, regra geral. Aceitando o nome de 

família do marido, a mulher troca simbolicamente a sua identidade prévia pela identidade do 

marido. Curiosamente, quase a toda ocasião dá-se informação sobre o estado civil da mulher. 

Não se dá a mesma informação sobre o homem. Também se fala de ‘a mulher do’ como  

‘a esposa’, mas nunca ‘o homem da’, por exemplo ‘o homem da rainha Elizabeth II’. 

A investigadora britânica Urtz fez análise da ordem das pessoas nas S-construções em 

russo. Mostrou-se a tendência de colocar em primeiro lugar o que é maior, mais importante 

etc, por exemplo ‘chávena e pires’. A ordem inversa ‘pires e chávena’ sugere que se trata de 

duas entidades não relacionadas e localizadas uma ao lado da outra (apud Valdrová, 2007).  

A ordem canónica é visível também nos sintagmas nominais em que figura a mulher  

e o homem: ‘marido e mulher’, ‘meninos e meninas’, ‘rei e rainha’, ‘Adão e Eva’, mas não 

‘minhas senhoras e meus senhores’ o que é excepção à regra. A tradição de colocar  



 66 

o feminino detrás do masculino é mais um signo da subalternização da mulher. Os gramáticos 

do século XVIII inauguraram a regra argumentando que “o masculino é em todas as línguas 

superior e mais importante tal como o sexo masculino” (Baron, 1986, apud Renzetti & 

Curran, 2005, p. 176. Tradução nossa). Ao mesmo efeito deve-se a derivação de termos 

genéricos da base adjectival ou do substantivo masculino. Há então ‘o reino’ (*rainhado), 

‘condado’ (*condessado), ‘baronato’ (*baronesado). Uma das funções mais importantes da 

língua é declarar constantemente a classificação dos membros da sociedade (Martyn, 1980)107. 

Visto que a língua não apenas reflecte, mas também fortifica a posição secundária da mulher, 

Valdrová (2005) recomenda variar a ordem e até privilegiar as formas femininas para 

denunciar a posição da mulher na sociedade e concorrer para remediar a esta situação. 

 

O campo semântico de ‘mulher’ tem basicamente duas dimensões, a família e a esfera 

sexual. O homem caracteriza-se pelo controlo, a actividade, a liderança e os domínios de 

família, relação social homem - mulher e esfera economico-social (Marques, 2005). Isso 

confirma o dicionário Aurélio século XXI (1999). O verbete ‘mulher’ enumera, entre outras 

coisas, as características do género feminino: carinho, compreensão, intuição, dedicação ao lar 

e à família. Encontrámos igualmente 27 lexemas ‘mulher’+especificação (adjectivo, 

substantivo, preposição de+ substantivo) dos quais 14 com significação prostituta. ‘Homem’ 

é, de acordo com o dicionário, dotado de „assim chamadas qualidades viris como coragem, 

força, vigor sexual etc“. Curiosamente, nenhum dos 33 lexemas encontrados de tipo 

‘homem’+especificação comprovam a última característica, o vigor sexual. A maioria  

refere-se à actividade profissional, habilidades (treze em total), eventualmente às outras 

qualidades masculinas (sete). Assim em vez de dizer ‘falar com franqueza’, diz-se ‘conversar 

de homem para homem’, mas não *mulher para mulher. Outras assimetrias ressaltam. Há 

‘mulher da sociedade’ e ‘homem de sociedade’, mas o último é sinónimo de ‘homem do 

mundo’ cujo equivalente aparente ‘mulher do mundo’ já denota meretriz tal como ‘mulher 

pública’, ‘mulher da rua’ e ‘mulher livre’. Os equivalentes masculinos dos lexemas 

mencionados denotam respectivamente político, pessoa comum e ser humano que desfruta 

dos seus direitos. Quanto à prostituição, os lexemas já em si dizem respeito à opinião da 

sociedade, que é algo ambígua: ‘mulher-dama’, ‘mulher-de-amor’, mas ‘mulher-solteira’, 

‘mulher-vadia’, ‘mulher-errada’ e ‘mulher-perdida’. ‘Mulher-da-zona’, mulher-da-rua’  

e ‘mulher-de-ponta de rua’ 108 evidenciam a associação negativa de mulher aos locais públicos. 

                                                 
107 Apud Renzetti & Curran (2005). 
108 Em inglês existe corner girl (Stanley, 1977). 
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Nos lexemas com ‘homem’ o sema de avaliação negativa toca apenas ‘homem-de-palha’  

e ‘homenzinho109’. Uma das acepções do último é depreciativa, homem sem importância. 

Ambos os lexemas designam homem que falha a umas das ‘directivas’ de masculinidade, ser 

decidido e activo. Outro campo de depreciação é a sexualidade. Além de ‘amigo de saias’  

o lexema ‘mulherengo’ denota um indivíduo masculino de comportamento a/efeminado110, 

mulherico, mulherigo (pejorativo), maricas111, e tem carga depreciativa. Aqui se observa  

o número dos adjectivos derivados de ‘femina’ ou‘mulher’ com denotação negativa. Não  

é sem importância que o próprio lexema ‘mulherengo’ seja da mesma base derivacional.  

É também o caso de ‘mulhericas’, homossexual. A mulher não cumprindo as expectativas de 

género, quer pelo aspecto físico, quer pelas atitudes, vê-se desprezada por ‘mulher-homem’, 

‘machona’ ou até ‘machão’. 

Verificámos as observações no Dicionário da língua portuguesa contemporânea da 

Academia das Ciências de Lisboa (2001). O grupo de designações para ‘prostituta’ não era tão 

numeroso. Os lexemas ‘mulher de acção’ e ‘homem objecto’, ignorados por dicionário 

Aurélio, rectificam um pouco a imagem dos dois géneros. Já o sentido denotativo dos 

aumentativos ‘mulherão’ e ‘homenzarrão’ difere. Ambos designam pessoas altas e/ou 

corpulentas. O primeiro, contudo, é na segunda acepção depreciativo, na terceira é sinónimo 

de uma mulher vistosa, enquanto que o ‘homenzarrão’ carece qualquer sema de depreciação  

e na terceira acepção designa até um homem respeitado, distinto. 

Embora as nossas análises tenham sido feitas em grande medida na base dos dicionários, 

repare-se que os dicionários seguem o uso da língua, sobretudo quando são elaborados a partir 

dos corpora, como é o caso do dicionário Aurélio. Os dicionários também colaboram na 

formação da língua. 

Se homens de comportamento que faz lembrar mulher e mulheres são depreciados,  

o desprezo para com os primeiros confirma e redobra o desprezo para com o segundo grupo. 

Julgamos justo dizer junto com Spender (1980) que as mulheres são mantidas no espaço 

semântico negativo. Isto vê-se por exemplo nos pares ‘abade - abadessa’, ‘bruxo - bruxa’.  

O segundo par testemunha o ageism, isto é a discriminação por idade, ou ainda o etaísmo.  

                                                 
109 O género feminino ‘mulherinha’: 1 diminutivo; 2 mulherzinha; 3 moça; 4 deprec. mulher insignificante; 5 
deprec. bisbilhoteira, mexeriqueira; 6 deprec. prostituta (Dicionário de língua portuguesa contemporânea da 
Academia das Ciências). 
110 Ele anda tanto tempo com as mulheres que tem comportamento feminino. 
111 ‘Maricas’ deriva do nome feminino Maria. 
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O culto da beleza física e da juventude causa, na nossa sociedade, a discriminação das pessoas 

idosas, o que pesa em particular sobre as mulheres.112 

 

Só nas aparências escolhemos os meios de expressão para descrever a realidade.  

Os hábitos linguísticos, que muitas vezes não são correctos para com as mulheres, limitam  

a expressão. Na lógica inversa, a linguagem obriga a ‘ajustar’ a mensagem para caber  

às formas prefabricadas. Desta maneira perpetuem-se os estereótipos, mais concretamente 

através de pornografia verbal (‘O tamanho não é o que importa’, publicidade na Internet), 

ditados (Mulher boa, ave rara; A mulher e a mula, o pau as curra), torneios locucionais (terra 

virgem, clitocracia, sexo tenro, licença de maternidade, lógica feminina, homem possante, 

homens não choram, *homem-fatal, ele tem os tomates no seu lugar, ?ela tem tomates, *ela 

tem ovários), nomes de fenómenos (assédio sexual, solteirão vs. solteirona113), nomes 

agentivos e insultos. 

As designações que usamos podem confirmar, fortificar ou, ao contrário, eliminar 

a hierarquia social. É perfeitamente analisável nos nomes agentivos. Visto que as actividades 

e os interesses tradicionalmente femininos são desacreditadas de maneira sistemática,  

os homens não entram nas posições vistas como femininas. Isto levou a eufemização de 

nomes de algumas profissões ‘femininas’ de menor prestígio, por exemplo ‘mulher-a-dias’  

e ‘criada’ deixaram o lugar a ‘empregada doméstica (Marques (2005). 

A língua reflecte os acontecimentos históricos e o desenvolvimento da sociedade. Após 

o 25 de Abril, o português, nomeadamente o nível lexical, tem conhecido uma evolução 

rápida. Além do vocabulário tocante à descolonização, à esfera política e social, enriqueceu-se 

de nomes agentivos femininos. O mercado de trabalho, a política e outros abriram-se  

às mulheres, daí a aparição de novos lexemas, por exemplo a juíza, a bombeira e muitos 

outros. No entanto, o léxico sempre evidencia a assimetria. Vêem-se os exemplos seguintes: 

                                                 
112 - Vejam uma corcunda! 

 - Antes diziam que eu era bonita... (Hunt). 
113 “A virginidade tem o encanto erótico apenas quando ligada com a juventude” (Beauvoir, 1967, p. 86. 
Tradução nossa). Na idade madura, perde a atractividade, leve a conotação de qualidade estragada, e torna-se  
a fonte de repugnância e de desprezo. Mesmo se na nossa época, a ‘solteirona’, é antes designação de mulher 
sem companheiro, o termo não deixa de ser claramente negativo e pejorativo. O que provém da hipótese de  
a mulher não ter conseguido apanhar homem e que há então algo de errado com ela. Nega-se a possibilidade de 
 o seu estado civil ser resultado de uma decisão o que é o caso de ‘solteirão’. Não tendo a conotação negativa, 
 o lexema é visto antes como elógio. Trata-se, então, de uma evidência clara da assimetria na linguagem. 
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a) o língua - a língua                               b) o piloto - a pilota - a piloto 
    o sentinela - a sentinela                           o general - a general  
    o marujo - a maruja                                 o soldado - a soldada - a mulher soldado 
    o político - a política                               o polícia - a polícia – a mulher polícia 

c) o cozinheiro - a cozinheira 
    o costureiro - a costureira 

d) o embaixador - a embaixatrix - a embaixadora 
    o governador - a governadora – o/a governante 
    o cônsul - a consulesa - a cônsul 
    o presidente - a presidenta - a presidente 
    o primeiro-ministro – a primeira-ministro – a primeira-ministra 
    Ela é capataz. 
 

Na coluna a) há pares de nomes agentivos masculinos e as formas femininas formadas na 

mesma base. Nenhuma delas é nome agentivo feminino, excepto ‘a política’ que segundo  

o dicionário da Academia das ciências usa-se também nesta acepção. Parece-nos provável 

uma vez que as mulheres portuguesas são activas na política e a forma feminina de ‘homem 

público’ denota meretriz. ‘Piloto’, na coluna b), usado com o respectivo artigo definido  

é suposto designar os dois géneros. A forma feminina não se usa apesar de que há a relidade 

para descrever como por exemplo Diana Gomes da Silva, piloto da acrobacia aérea. Pois 

o uso caracteriza-se por resistência de aceitar as formas inusitadas por causa de estranheza. 

Como a evidência do lexema ‘juíza’, é apenas uma questão de entrar em uso. No que trata  

à entrada das mulheres nas forças armadas, um exemplo por todos podia ser ‘a general’ que 

designa antes a mulher do general. Apesar das estatísticas registarem mais de recrutas do que 

mulheres em patente, o termo ‘a mulher soldado’ existe, mesmo se no registro informal. Visto 

que o lexema ‘a soldada’ já existente denota a recompensa do soldado, era necessário colocar 

a especificação ‘mulher’. De modo analógico estabeleceu-se o neologismo ‘a mulher polícia’, 

o lexema ‘a polícia’ designando a instituição. Repare-se que os termos usados com ‘mulher’ 

criam a sensação de que se trata de um subgénero (Miller & Swift, 1991)114. A coluna c) 

contém nomes agentivos cuja forma masculina denota maior prestígio de quem os usa, por 

isso as mulheres vêem-se obrigadas a usar a forma masculina. É preciso admitir que  

‘o cozinheiro’ é um chefe. ‘O costureiro’ conota o mundo de alta-costura enquanto  

‘a costureira’ é antes uma mulher pobre que trabalha na luz de vela. Os dois pares apontam 

                                                 
114 Apud Renzetti & Curran (2005). 
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uma vez mais para a derrogação semântica. A série ‘o embaixador - a embaixatrix - 

a embaixadora’ não causa mais problemas. Já ‘a governadora’, ‘a consulesa’, ‘a presidenta’, 

na coluna d), podem ser ou mulher do respectivo representante do estado ou a mulher que 

desempenha o cargo político. O lexema ‘governante’ resolve o problema, enquanto os termos 

unívocos para a mulher que preside e a mulher que chefia um consulado são pouco usados. ‘A 

primeira-ministra’, surge regularmente na imprensa, contudo sempre há hesitações no uso de 

cada dia. Ao que nos é conhecido a forma feminina de ‘capataz’ nem sequer existe. 

 

A língua acompanha o desenvolvimento da sociedade, sim, mas algo devagar. No entanto, 

compartilhamos o optimismo de Valdrová, Baron, Renzetti e Curran e muitos outros que 

concordam que “se um número de pessoas suficiente adquire a sensibilidade às questões 

linguísticas de género, as formas como o masculino genérico não passarão mais” (Baron, 

1986, apud Renzetti & Curran, 2005, p. 179. Tradução nossa). 

 

2.4.4.3 Os Tabus linguísticos 

Antes de tratar a última ferramenta do sexismo linguístico, os insultos sexistas, veremos 

brevemente a problemática da categoria tabu a que pertencem. 

O tabu, conforme Guérios (1956), tem dois significados opostos, o sagrado  

e o inquietante, perigoso, interdito, impuro. Por isso, o tabu, de modo geral, não deve ser 

tocado, morto, absorto, visto ou proferido. Quem não o respeita, atira desgraças a si, à sua 

família, eventualmente a toda a coletividade (Idem). Existem então os objetos-tabu,  

os lugares-tabu, as pessoas-tabu, os estados-tabu e as palavras-tabu que nos interessam  

o mais. 

A força invocativa da palavra está na origem do tabu linguístico. Existem dois tipos: no 

sentido próprio é um certo enunciado, por exemplo fórmula, nome próprio ou outro 

substantivo, a que se atribui o poder sobrenatural; no sentido impróprio, é tabu proferir 

qualquer expressão imoral ou grosseira. 

O tabu difere conforme a cultura, raramente conforme a comunidade de práticas. Na nossa 

cultura um dos tópicos tabu é a religião, isto é não falar de Diabo. Na área da saúde e da 

morte, é preciso evitar nomear as doenças (por exemplo o cancro), as lesões, as anormalidades 

e certas partes do corpo, nomeadamente a anatomia sexual feminina o que se confirma pelo 

número elevado de eufemismos (por exemplo o clítoris). E a moral, isto é não usar palavrões, 

não falar das relações sexuais, etc. 
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Evitar o tabu linguístico é, segundo Guérios, possível por meio de antífrase, perífrase, 

elipse, estrangeirismo, dialectismo, termo científico, cruzamento de palavras, disfemismo, 

eufemismo, diminutivo, expressão genérica, sinónimo, alteração fonética, gesticulação, 

apresentá-lo no plural ou no género neutro, eventualmente o proferir em voz baixa115. 

Curiosamente, existem tabus linguísticos femininos, o léxico que uma mulher  

bem-educada, a senhora, não devia usar, no caso contrário, não é senhora. A delimitação desta 

subcategoria de tabu também depende da cultura. Por exemplo, numa língua africana 

as mulheres não podem referir-se aos membros masculinos da família do marido e até hoje, 

em certas culturas, existem línguas secretas que só homens podem usar. 

 
2.4.4.3.1 Os Insultos 

Apesar de os palavrões serem palavras tabus, a frequência de os ouvir e/ou proferir é, em 

regra geral, relativamente alta. Só que damos novamente com as disparidades. 

A primeira assimetria toca o uso. Desde pequeno, as mulheres aprendem a não falar muito 

alto, não usar imperativos e não usar palavrões (Basow, 1986; Lakoff, 1975). Não obstante  

os homens serem corrigidos pela mesma razão com menor rigor, muitas vezes o podem fazer, 

e até se espera que o façam (Basow, 1986). O homem pode usar palavrões à medida de  

os evitar na presença de mulher o que se verbaliza por ‘Há senhoras!’. É verdade que  

as mulheres novas usam-nos com maior liberdade, mas o que é que o senso comum pensa 

delas? Ora são mulheres vulgares ora que não se comportam como senhoras apesar da 

tolerância para com os homens de mesma categoria socio-económico-cultural (Eble, 1977).  

A opinião de senso comum internaliza-se e age como imperativo moral. Ao ser confrontada 

com o insulto, a mulher ou não consegue reagir de maneira adequada, ou mais 

frequentemente, responde com certa relutância. A mulher vê-se indefesa, pois a cortesia 

associada à noção de senhora implica ‘Se não pode dizer nada de educado, não diga nada’ 

(Lakoff, 1975). Seja a ilustração uma reminiscência de Vangeli (1999): “As meninas não 

podiam usar palavras grosseiras, não podiam ‘desembainhá-las’ mesmo se alguém as usou 

contra elas. Assim, saíam à rua verbalmente indefesas disponíveis para os insultos” (p. 168. 

Tradução nossa). As mulheres que falam como homens são socialmente punidas. Ao mesmo 

tempo não são levadas a sério por não se exprimirem com força. Lakoff chama esta situação 

double-bind, atadura dupla. 

A segunda assimetria concerne aos próprios palavrões. Estes materializam diversos 

tópicos, a nós interessa qual a percepção da mulher e do homem. Stanley (1977), Gregersen 

                                                 
115 Para saber mais ver Guérios (1956). 
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(1979) e Burgen (1998) repararam na assimetria de insultos tocantes aos dois géneros. 

Yaguello (1978) observou um grupo de insultos que visam o aspecto físico da mulher, quer 

não bonita (boudin, literalmente choriço de sangue, usado por uma mulher muito feia) quer 

não jovem (rombière, mulher velha e chata; bruxa) ou simplesmente não feminina (virago, 

amazonas). Sumariamos os achados pela frase lacónica. Há três pecados imperdoáveis de 

mulher: ser feia, ser velha e ser agressiva (Stanley, 1977). Uma das maneiras de como atacar  

a mulher é coisificá-la116. Alguns insultos reflectem a imagem de mulher como a possessão de 

homem, um mero objecto de prazer através do qual ele se alivia (slopjar) ou a metáfora de 

buraco (nutcracker), o que é praticamente a mesma coisa (Idem). O grupo de palavrões mais 

agressivos que existem trata a sexualidade e os genitais. É o mesmo campo real para atacar 

uma mulher. Em inglês há 220 insultos para mulher promíscua e 22 termos para designar  

um homem promíscuo! As análises de Burgen (1998) permitem constatar que o acima dito é 

possível generalizar se não a todas as línguas, pelo menos às línguas faladas na cultura  

euro-americana. O comportamento da mulher é controlado por uma verdadeira bateria de 

insultos. Aparentemente em todas as línguas abrangidas existe algum equivalente de ‘puta’: 

putain (fr.), puttana (it.), putana (grego)... A escolha é bastante variada. A nós interessa  

o campo seguinte. Tal como em outras línguas, em português as pessoas podem ser 

designadas de nomes de animais sugerindo algum traço do seu carácter. Quando existem 

termos para distinguir fêmea do macho, o primeiro pode ter várias conotações mas quase 

sempre tem uma referência sexual. A fêmea é puta com um traço de comportamento 

animalisco: cadela (vai com qualquer um), cabra (tem insaciáveis apetites sexuais), vaca, vaca 

taurina (vai a procura do touro, sugere a promiscuidade e é bastante forte). Em espanhol  

o mais baixo é zorra (raposa). Este tipo de insultos conota a situação do animal poder ser 

caçado e morto, eventualmente domesticado, depende do proprietário e a fêmea é sempre 

receptível (Stanley, 1977). Repare-se que em inglês, uma das acepções de bitch (cadela)  

é homem subordinado, especialmente em prisão. No contexto de feminismo, designa uma 

mulher forte e pode ser usado como elogio de uma pessoa aplaudida sem restrição do género. 

O vocábulo é exemplo de reapropriação de significado. No que respeita a zorra, a forma 

masculina zorro não conota a sexualidade, ainda por cima é percebido de maneira positiva.  

É mais uma prova da derrogação semântica. O mesmo aconteceu com ‘puto - puta’. Em latin 

putus significava rapaz, poústis, em grego, rapaz que se tem para prazer sexual. O sentido 

                                                 
116 O procedimento de coisificação é para encontrar já na prática comum de dar nomes ou pronomes femininos 
aos bens como máquinas, carros e navios (Henley, Hamilton & Thorne, 1985), também usado em português,  
a chamar as mulheres borracho, flor, brasa etc. 
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denotativo mudou e perdeu o dito traço o que evidencia o facto que os rapazinhos são 

chamados putos sem quaisquer tons pejorativos (Op. cit.). O homem pode ser designado de 

‘maricas’, de ‘cornudo’, acusado de ser under toflen (dinamarquês, literalmente abaixo do 

chinelo) ou atacado através da sexualidade das mulheres que estão relacionadas com ele.  

O pior é ‘filho da puta’117. Por causa da sua força basta dirigir a homem ‘filho da’. Repare-se 

que inglês dispões de apenas 12 insultos para um mulherengo. Das 103 línguas que Gregersen 

observou apenas 20 delas têm insultos contra pai no seu repertório, dos quais 5 não são fortes. 

Repare-se que não existe nenhuma razão linguística para tais disproporções. Qual é  

a explicação? São as mulheres repositório de pecado? Se fosse assim, como explicar  

a existência de insultos ‘frígida’ e ‘fria’? Parece-nos óbvio que, uma vez mais, é o efeito do 

androcentrismo. A sexualidade feminina é vista em relação à sexualidade masculina (Op.cit.). 

Por causa do padrão duplo118 a sexualidade feminina é sujeita a maior controlo da parte da 

sociedade, enquanto que a sexualidade masculina deve ser ostentada (Pilcher & Whelehan, 

2005) e não é por isso vituperada. Não obstante, o mero acto de dar nome chega para 

estereotipizar a realidade, dado que os termos que designam “as mulheres sexualmente (...) 

[activas] fazem perpetuar os estereótipos ambivalentes sobre os papéis dos sexos que a cultura 

(...) atribui às mulheres” (Stanley, 1977, p. 305. Tradução nossa). Nota-se que as mulheres de 

étnicos minoritários são mais frequentemente designadas de adjectivos sexualmente ofensivos 

(Allen, 1984, apud Basow, 1986). Elas são vítimas de opressão dupla ou até tripla, sendo 

discriminadas por causa do sexo, da raça, eventualmente da origem socio-cultural. Os insultos 

sexistas desvalorizam a mulher, fazem parte da violência simbólica e podem ser o primeiro 

passo na passagem ao acto da violência119. 

 

Para remover tais palavras como ‘preto’ ou ‘cona’, é preciso remover do nosso imaginário 

que os negros são pretos e as mulheres têm conas. 

 
 

2.5 Os Modelos de comunicação 

Para analisar as situações comunicativas de piropo, veremos brevemente quatro modelos 

de comunicação entre mulher e homem. Fundamentamo-nos no estudo de Pierce e Eddy 

                                                 
117 A versão ¡la puta madre que le parió! é em espanhol e português ainda fortalecida por verbo parir que se 
refere exclusivamente aos animais o que nos leva novamente aos insultos animais. 
118 Ver o capítulo 2.3.1 O Género em geral. 
119 Em 2007, a vitimação das mulheres por homens era em 53.9% psicológica. Este tipo de agressão consiste em 
acerca de 34% em comentários negativos que visam a humilhar a vítima e afectar a auto-estima, e em acerca de 
58% em insultos e comportamentos com objectivo de humilhar (Lisboa, Violência contra mulheres e 
homens.pdf, 2009). 
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(1977) que analisa oito situações diferentes. Embora julguemos que as explicações e  

os próprios modelos baseam-se nos estereótipos, servimo-nos de alguns deles, porque  

as condutas humanas são de certa medida estilizadas conforme os estereótipos que não param 

de circular e ser apresentados como verdades invariáveis. Em vista disto, ajustamos  

a repartição dos papéis que segundo o conceito das autoras atribui o papel do activo ou seja do 

locutor a homem, e a mulher o papel do passivo, isto é de alocutário. A nosso ver, ambos  

os papéis podem ser desempenhados por ambos os géneros. De mesma forma, não insistimos 

na ideia de que a comunicação com intuito de estabelecimento de relação íntima entre os dois 

géneros seja a única possível. 

O primeiro modelo120 chama-se Diálogo e caracteriza-se por relativo equilíbrio na troca de 

informações baseada na mutualidade. 

O segundo modelo chama-se Conquista. Este particulariza-se já pela actividade 

intensificada do lado do locutor. Ele procura a prender a atenção do alocutário quer por 

declarações quer por perguntas. A actividade da parte do alocutário é baixa. Tipicamente é  

o script do estabelecimento de relação sexual. A cultura ocidental tem atribuído a iniciativa  

ao homem, contudo a mulher desempenha cada vez mais o papel do agente. O modelo em 

questão é susceptível de causar a ambivalência no alocutário posto que a diferença entre  

o interesse em alguém como ser humano ou como parceiro sexual dissolve-se. Das entrevistas 

informais veio a claro que as mulheres têm sensações ambivalentes quanto à interacção verbal 

de parte de homem, porque de um lado podia ser uma aproximação sexual camuflada, doutro 

lado o dito interesse confirma-as como mulheres. O modelo de conquista responde à forma de 

piropo típica em que não se espera o feedback verbalizado por parte do alocutário. O que 

acabamos de constatar muda, claro, conforme a comunidade de práticas.  

O terceiro modelo, ‘Pôr as coisas em ordem’, ilustra a situação em que o alocutário não 

presta muita atenção ao locutário que se esforça por cativar a sua simpatia. Sendo a energia 

gasta por uma só parte, trata-se de uma situação em que o alocutário ou não está interessado, 

finge de não estar interessado em locutor com intuito de cumprir as regras sociais ou,  

ao contrário, perdeu o interesse na comunicação (por exemplo por ter sido ofendido, 

magoado). Continuar com a comunicação é possível. 

O último modelo, Revolta, segue tanto directamente o modelo de conquista como  

o modelo ‘Pôr em coisa’. O alocutário reveste-se de silêncio e procura escapar  

à comunicação. Normalmente, o contacto não se (r)estabelece. 

                                                 
120 No trabalho de Pierce e Eddy é modelo número 5. Os seguintes são 6, 7 e 8. Os modelos precedentes 
passamos a branco. 
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2.5 Os Géneros de fala 

Veremos que certos géneros de fala são ressentidos como masculinos, outros como 

femininos e uns como no uso dos dois géneros. Demonstraremos que as demarcações são 

cruzáveis, até com maior ligeireza do que imaginaríamos. Hoje em dia, é facilitado pela 

mudança da sensação do que é apropriado no que trata os estereótipos de género que ocorria 

na maioria das sociedades Ocidentais. Isso talvez explique o facto que as diferenças 

linguísticas entre as mulheres jovens e os homens jovens são menores em comparação com  

o uso dos falantes mais velhos de ambos os sexos (Trudgill, 1983). 

Ressalta uma vez mais a função performativa da língua. Os falantes de sexo feminino e do 

sexo masculino não vivem em planetas diferentes como a cultura popular queria  

convencer-nos. Os falantes têm acesso a todo o comportamento marcador de género na sua 

comunidade de práticas, isto é, podem aprendê-lo (Butler, 1999). Quanto a exibi-lo é outra 

coisa. Sempre há a regra implícita ‘Ganhem respeito a falar como outros membros do seu 

género’ (Lakoff, 1975). Não obstante, os falantes agem como produtores de sentidos activos 

em vez de serem meros reprodutores (Op. cit.). „Os homens e as mulheres constroem  

os géneros diversamente de acordo com o contexto e de vez em quando actuam de maneira 

que o associariamos ao outro género“ (Cameron, 1998, p. 272. Tradução nossa). 

 

Parece que a lamentação ritualizada é o único género de fala exclusivo a um só género,  

as mulheres. Caraveli-Chaves (1980) acentua o poder mágico da linguagem que procura 

a remediar a morte e fazer melhorar a vida. Desenvolve-se tipicamente no contexto de 

sociedade tradicional patriarcal (na Grécia, no norte da Índia etc) onde existem dois mundos 

separados, antes paralelos e independentes que subservientes; a vida pública como esfera do 

temporário e a vida privada, o domínio das mulheres com os rituais do ciclo da vida, ritos de 

passagem etc que criam a solidariedade entre as mulheres envolvidas. 

Dos géneros em que os falantes dos dois sexos se envolvem abertamente, apresentamos  

a adivinha e a narrativa. Os homens e as mulheres constroem tipos de narrativas parecidos ou 

diferentes e colaboram de maneira diferente na sua construção. Em grupos mixtos,  

as mulheres parecem ser mais frequentemente ouvintes (Thorne, Kramarae & Henley, 1983). 

As mulheres da etnia Dusun preferem dizer as adivinhas baseadas no uso de palavras arcaicas 

ou sílabas enquanto os homens privilegiam as adivinhas metafóricas simples (Roberts & 

Forman, 1972)121. 

                                                 
121 Apud Thorne, Kramarae & Henley (1983). 
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Devido à inclinação para a face positiva e a preocupação pela feminilidade, em sentido de 

ser dama, que consiste em refinação, as mulheres tendem, em geral, a não usar os palavrões. 

Não se espera que se envolvam nos duelos verbais nem insultos ritualizados o que é,  

à primeira vista, um género dominado por homens. Conhecido por nomes diversos, por 

exemplo dirty dozens122, o insulto ritualizado é hoje praticado por jovens negros e brancos123. 

Os participantes trocam insultos acerca do aspecto física da mãe do protagonista  

e a promiscuidade dela, por vezes, acerca de outras familiares - o objectivo consiste em 

mostrar as capacidades verbais, mantendo ao mesmo tempo a calma perante a provocação.  

O público tem um papel importantíssimo sendo o catalisador da interacção (provoca  

os protagonistas a proferir os insultos cada vez mais sujos) e o juíz (decide quem venceu). 

Parece-se com La Legge (Lei), um jogo italiano que é um concurso de beber e trocar insultos 

sobre os membros femininos de família (a esposa, a irmã, ou a namorada). Limita-se  

a homens adultos não abstinentes e tal como no caso de Relajo (Porto Rico) a mãe nunca se 

insulta (Ayoub & Barnett, 1965). Normalmente, o insulto ritualizado não se leva a sério, por 

isso não se termina em luta. Lakoff (1975) sugeriu que este tipo de jogos têm um papel 

significante na criação de laços de solidariedade124 entre homens e que chamar nomes faz que 

de certa forma o falante se leva a sério. Vimos que na interacção entre os géneros a função  

e o carácter de actos mudam. Isto comprova-se pelo estudo intercultural de Gregersen (1979). 

Usar o insulto mais forte entre os homens Gurindji (Território do Norte, Austrália) é bastante 

comum e causa violência só ocasionalmente. Ora, a mulher ao proferir o mesmo palavrão é 

capaz de ser morta no mesmo instante. Os rapazes que admitiram envolver-se em insultos 

ritualizados eram prominentes em três aspectos: desporto, o governo de estudantes,  

as experiências de namorar. Os rapazes designados ‘melhores estudantes’ estavam entre  

os rapazes que negaram envolver-se na prática. Já na época de Dollard (1939), as raparigas 

jogavam dozens. De 24 raparigas questionadas por conhecer a prática do insulto ritualizado, 

21 delas negaram-no, mas segundo uma estudante negra elas sabiam e apenas não o queriam 

afirmar (Ayoub & Barnett, 1965). 

O facto de as mulheres não proferirem as obscenidades frequentemente (em comparação 

com os homens) não quer dizer que não as conheçam ou não os usem. As mulheres que  

o fazem podem conseguir criar a ‘ilusão’ de masculinidade e assim se fazer respeitar ou 

                                                 
122 Literalmente Dúzia suja por ser formado de doze enunciados grosseiros. 
123 Segundo Dollard (1939) e Abrahams (1962) os dirty dozens eram jogados exclusivamente por rapazes negros 
(apud Ayoub & Barnett, 1965). De acordo com Abrahams era a maneira de “procurar a sua identidade” (Ayoub 
& Barnett, 1965). 
124 O presidente da classe respondeu que ele usasse um insulto de mãe muito forte apenas com um amigo muito 
íntimo (Ayoub & Barnett, 1965). 
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conseguir dominar os outros. Lakoff (1975) notou que as mulheres que usam as mesmas 

estratégias de linguagem forte como os homens são consideradas como mais agressivas que 

eles. Johnson (1973)125 traz a evidência no caso de senhora Hilda que pelas suas capacidades 

performativas exercia o controlo social na sua subcultura. 

As práticas e a linguagem ‘masculinas’ são pouco a pouco adoptadas pelas mulheres,  

o processo simétrico da parte dos homens em geral126 não tem sido observado (Op. cit.). Para 

proceder às formas e aos géneros ‘femininos’ é preciso camuflar. Cameron (1998) definiu  

o mexerico como “ a conversa sobre pessoas que não estão presentes, mas que  

os participantes conhecem, debruça-se sobretudo sobre a crítica do aspecto físico, o vestuário, 

o comportamento na sociedade e os modos sexuais“ (p. 273. Tradução nossa). Muitos 

pesquisadores trouxeram a evidência de que os dois sexos dedicam-se ao mexerico dado que 

tem função social, afirmar a solidariedade de grupo. Harris (1966)127 ilustrou a inconsistência 

na aplicação do termo às produções orais que respondem à definição. Observou que quando 

os homens procuravam trocar informações numa loja em Newfoundland, era chamado de 

novidades, quando as mulheres falavam dos acontecimentos na comunidade em grupos 

pequenos no âmbito de casa ou de jardim, era chamado mexerico. Na análise da conversa de 

cinco estudantes de sexo masculino (20-21 anos), Cameron (1998) retratou a prática de 

entregar-se ao mexerico (denigrir o comportamento e a maneira de vestir de um colega dos 

sujeitos) sem deixar transparecer a sua natureza (ao fazer piadas, trocar insultos e comentar 

um jogo de basquetebal). O objectivo de afirmar a solidariedade do grupo era atingido por se 

reservar do comportamento ‘desviado’128 do colega. Sendo os homossexuais e as mulheres 

grupos contrastivos da masculinidade hegemónica, a conversa visou a sustentar a identidade 

de género dos protagonistas. Na presença da namorada de um dos falantes  

a heterossexualidade não deveria ser ostentada. Em público, o mesmo objectivo seria atingido 

pelas estratégias mais antagonísticas: dirigir insultos às mulheres ou aos homossexuais na rua, 

contar anedotas sexistas ou homofóbicas (Idem). Ambas as estratégias têm a função 

performativa e servem para contruir e/ou reafirmar o género dos falantes tal como o descreve 

Butler (1999). 

                                                 
125 Para ver o procedimento concreto, ver capítulo 2.4.2 A cortesia e a face. 
126 Sem falar dos indivíduos, eventualmente grupos que não seguem o cânone heteronormativo. 
127 Apud Thorne, Kramarae & Henley (1983). 
128 O rapaz em questão era designado de gay, não na acepção de orientação sexual, mas na acepção de desvio do 
padrão do género masculino. 
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2.6.1 O Elogio 

As palavras em louvor de alguém são proferidas por ambos os géneros. O elogio é, porém, 

um dos actos de fala generizados. A diferença observa-se na frequência e tipo de elogios que 

fazem, nas razões por que são elogiados e nos objectivos de elogiar. 

Holmes (1995)129 argumenta que as mulheres tendem a ser mais (linguisticamente) 

corteses que os homens, entre outras coisas pedem desculpas (e são-lhes pedidas desculpas) 

mais que (a)os homens, e elogiam outras pessoas mais que os homens. English compliment 

corpora (Corpus de elogios em inglês) demonstra que, contrariamente aos achados de 

Holmes, os autores são mais frequentemente de sexo masculino, enquanto os recipientes são, 

de acordo com Holmes, de sexo feminino. Elogia-se o que parece que no momento possa 

agradar ao recipiente, se se elogia o aspecto físico, assume-se que é, ou devia ser, um traço de 

face importante para ele/ela. Ao mesmo tempo, “[o]s elogios instruem os recipientes o que  

os outros valorizam neles” (Eckert & McConnell-Ginet, 2003, p. 150. Tradução nossa).  

O Corpus dos elogios revelou que as mulheres costumam ser honradas por razão de beleza 

física e/ou gentileza, os homens por êxitos, capacidades, numa palavra por tenacidade. 

Observou-se, porém, que os elogios sobre a aparência física vão em ambas as direcções, 

mulheres ↔ homens. Assim, junto com outras acções avaliativas, os elogios constroem  

a vigência das normas sociais ajudando a manter a ordem de géneros. “A nossa personagem 

social e o nosso estatuto alimentam-se de avaliações, explícitas ou implícitas, positivas ou 

negativas” (Op. cit., p. 149. Tradução nossa). 

Os elogios são acções que cuidam da cara positiva do alocutário. Do outro lado da escala 

avaliativa encontram-se os criticismos e os insultos que, oferecendo uma apreciação negativa, 

atacam a cara positiva do alvo por meio de reprovação (Eckert & McConnell-Ginet, 2003). 

Nota-se que o insulto e o elogio não são opostos perfeitos. A ausência de elogio pode ser,  

às vezes, interpretada como um insulto, mas a ausência de insulto nunca constitui um elogio 

(Idem). 

Como todas as formas de acções sociais, o elogio é um género de fala multifuncional. 

Além da função informativo-avaliativa, dispõe de muitas outras. Em oposição a Eckerte  

e McConnell-Ginet (2003) julgamos que o elogio tem o potencial de construir a identidade de 

género. Dando elogio à mulher, o autor deixa perceber que é capaz de distinguir as qualidades 

femininas o que homem sabe fazer. Ele então demonstra a sua capacidade masculina o que 

comprova a função de generizar do elogio. A última função mencionada é a social.  

                                                 
129 Apud Eckert & McConnell-Ginet (2003). 
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O elogio aumenta a auto-estima do recipiente, cria simpatia para com o autor,  

e consequentemente ajuda a aumentar a solidariedade entre o autor e o recipiente, cria e/ou 

fortalece os laços sociais. É válido também no âmbito de relações amorosas. “A nossa 

linguagem trabalha no discurso, moldando a declaração para ela ter um determinado efeito 

sobre o(s) interlocutor(es), anticipando a sua reacção. A resposta do(s) interlocutor(es) 

envolve-se, ao revés, na moldagem da nossa declaração” (Idem, p. 78. Tradução nossa). Isto 

não é válido apenas por actos de elogios. Concordamos com Brown e Levinson (1978) que 

sugeriram que as pessoas têm tipicamente maior chance de promover os interesses de sua 

própria cara ao respeitar a cara de outros. 

Kerbrat-Orecchioni caracteriza o elogio como uma prenda verbal. Tal como no caso de 

prenda material, a obrigação implícita de aceitar a prenda obriga a aceitar o elogio e agradecer 

por ele, por mais antipático que seja o seu autor. O carácter de troca, bastante frequente na 

nossa sociedade (por exemplo a troca de prendas) provém do facto que a interacção tem como 

pano de fundo a reciprocidade (Goffman, 1974). Isso é ilustrado pelos pares adjacentes  

a seguir: pergunta - resposta, ‘peço desculpas - não faz mal’, elogio – ‘obrigado’, ‘obrigado - 

de nada’, ou elogio - elogio. No entanto, a estrutura do elogio não é sempre par, pode ser uma 

forma mais complexa, a cadeia de eventos. A segunda parte do par tem que cumprir  

a condição de tempo e de relevância, ou seja vir depois (mas não imediatamente) da primeira 

e o seu conteúdo deve ter a ver com ela, isto é, a segunda parte depende da primeira sabendo 

que a segunda parte torna-se primeira parte do par de novo evento linguístico. Wolfson  

e Manes (1980) e Wolfson (1981)130 constataram a falta de originalidade dos elogios que 

tendem a seguir uma estrutura modelo. A rigidez toca o nível lexical tal como o nível 

sintáctico. Do primeiro estudo veio a claro que dois terços dos elogios analisados continham 

um dos cinco adjectivos nice, good, beautiful, pretty e great. Em 90% dos elogios com verbo 

positivo este último era like ou love (gostar, adorar) e a estrutura sintáctica de 50% dos 

elogios seguia o padrão: 

SN – Cópula – M – SA / SN131 
 

Wolfson (1981) confirmou os achados. A explicação sugerida funda-se na solidariedade que 

o elogio cria. A estrutura modelo permite o elogio ser identificado por qualquer falante. 

Apesar da importância do elogio nas relações amorosas, o género é pouco estudado neste 

contexto. É dado pelo facto que a sua  forma pode diferir da forma estereotipada de maneira 

considerável. As pessoas envolvidas nas relações podem ser vistas como membros de 
                                                 
130 Ambos os estudos apud Doohan & Manusov (2004). 
131 Sintagma Nominal – Cópula – Modificar – Sintagma Adjectival ou Nominal. 
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microculturas que desenvolvem as suas próprias práticas e ignoram as normas existentes, ou 

pelo menos não as respeitam de mesma proporção como o são nas relações menos íntimas. 

O elogio toma as formas mais variadas. Não é necessário que seja identificado pelo 

desconhecido, mas sim pelo parceiro. As relações íntimas tornam-se mais importantes na 

adolescência e normalmente permanecem-no. A intimidade verbal, atingida entre outros 

meios por elogio que permite partilhar as emoções positivas, é muito valiosa por ambos  

os géneros (Prager, 1995)132A presença ou a ausência dos elogios concorre para a percepção 

sobre a qualidade da relação. Supõe-se que os elogios sejam dados em maior número por 

pessoas íntimas que por conhecidos ou desconhecidos. 

Herbert (1990)133 sugeriu que na sociedade americana, as mulheres fazem elogio 

(rotinados) para exprimir a solidariedade, deixar ver boa educação, os homens para avaliar. 

Argumentamos que existem diversas feminilidades e masculinidades. Por exemplo, há 

homens que fazem elogios rotinados e há mulheres que não fazem nenhum tipo de elogio. 

Eckert e McConnell-Ginet (2003) falam de elogio enganador que serve apenas para  

o recipiente pensar bem do autor. A fronteira entre este tipo e o elogio síncero mas rotinado 

não é clara já que as pessoas têm muitas vezes motivos misturados. Eckert (2005) ainda trata 

o elogio falso dado a pessoa estigmatizada que lesiona o lado positivo. Por esta razão,  

o recipiente pode hesitar em acreditar no elogio. 

A escrupulosidade quanto ao elogio observa-se muitas vezes na nossa cultura. As pessoas, 

sobretudo as mulheres, normalmente não aceitam o elogio de forma imediata, antes dão uma 

informação contrária como se quisessem desencorajar o autor da veracidade do elogio, ou 

segue uma explicação quanto ao conteúdo do piropo134. O autor vê-se obrigado a reafirmar  

a sua frase acrescetando ‘mesmo’ ou ‘é verdade’ para sinalizar que não se trata de um elogio 

vão. É dado também pelo facto o elogio exagerar muitas vezes, por exemplo a nota positiva. 

A linguagem tem tendência de ser hiperbólica e a entoação pode ser afectada, neutral, 

brincalhona ou sarcástica. 

Repare-se que há situações em que o elogio é indevido. Por exemplo, o autor emite uma 

avaliação sobre uma área que não interessa ao recipiente no mesmo momento ou nunca. 

                                                 
132 Apud Doohan & Manusov (2004). 
133 Apud Eckert & McConnell-Ginet (2003). 
134 - Que camisola gira! 

 - Foi minha mãe quem mo ofereceu. 
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2.6.2 O Piropo 

Chegamos ao mérito da questão. Antes de proceder à apresentação do nosso estudo, 

faremos um resumo do conhecimento actual sobre o piropo135. 

A pergunta o que é o piropo ocupa a nossa mente desde que começámos a interessar-nos 

nesta problemática. Não só que não existe muitos estudos, mas os poucos com que podiamos 

trabalhar, apresentam certa discórdia quanto ao conteúdo, o autor, o alvo, o setting, a função 

etc. Curiosamente, os pesquisadores nem concordam no nome (street remark, stranger 

compliment, piropo)! Procuramos a explicação de tais discrepâncias. Será que o contexto 

cultural faz tanta diferença? Será que o piropo, o seu conceito, muda ao longo da história? 

Dada a situação, usamos neste capítulo o termo street remark (usado por Gardner, 

Mashiri) e igualmente piropo (Beinhauer, Moore) com a finalidade de não misturar  

os conceitos. Caso falemos do fenómeno em geral, usamos ‘o street remark/piropo’. 

 

Beinhauer (1960) define o piropo como um comentário lisonjeiro com que um homem 

espanhol elogia a beleza feminina. Eckert e McConnell-Ginet (2003) falam do fenómeno 

como de elogio do desconhecido. Gardner (1984) define o street remark como um comentário 

entre pessoas desconhecidas no espaço público. A visão mais radical é que se trata de 

comentários sexistas que fazem parte de assédio de rua (Kissling & Kramarae, 1991; Davis, 

1992; Walkovitz, 1998). Qual então o carácter do fenómeno em Portugal? Aproxima-se antes 

do conceito anglo-saxónico ou do hispano-americano? Será que é algo original? E podia ser 

sexista? Moore (1996) argumenta que é necessário ter a sensibilidade para com as culturas 

diferentes e a sua maneira de ver a realidade. “O que está definido como um elogio sexista na 

cultura americana pode ou pode não o ser numa outra cultura” (p. 113, Tradução nossa). 

 
2.6.2.1 O Setting 

Todos os autores concordam que o street remark/piropo é tipicamente proferido nos locais 

públicos. Debruçamo-nos sobre o seu conceito. 

A rua é um grande teatro. É neste espaço socialmente misturado que se acredita ocorrerem 

as formas de interacção social mais típicas da cidade (Cordeiro & Vidal, 2008). As relações 

são livres e baseadas no anonimato (Idem). A rua muda sempre: as partes de cidades 

diversificam-se, as pessoas passam, em certas horas, em certos dias, transmitindo  

as informações sobre si através do vestuário, os acessórios, a postura, o movimento e a fala 

(Connell, 1987). Diversos tipos de feminilidade e masculinidade encontram-se. Mesmo que  

                                                 
135 Apenas da literatura que tivemos a disposição. 
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a rua não se conceba como uma instituição sedimentada de mesma maneira que por exemplo  

a família ou o Estado, aquela atesta uma estrutura de relações entre os géneros. 

Tradicionalmente, a esfera pública era domínio do homem, mas quais as fronteiras entre  

o público e o privado? Há exteriores que são mais públicos que os outros (praça vs. ruela vs. 

local de trabalho) (Lisboa, comunicação pessoal, Outubro 2009). Uma grande parte de 

trabalhos ocorrem na rua, uns administrados pelos homens (conduzir os meios de transporte, 

fazer o ofício de polícia e os pequenos delitos), outros pelas mulheres (vigiar crianças, fazer 

compras, prostituir-se) (Op. cit.). Os homens, sobretudo os jovens, negociam lá o seu papel de 

género. De um certo ponto de vista a rua é o campo de batalha (Idem). Os homens fazem face 

às drogas, participam nos concursos de desafio e devotam-se ao comportamento sexista. Há 

espaços que as mulheres evitam: os pontos onde se concentram os homens jovens, cantos 

escuros e os bairros de má fama... sobretudo à noite. 

Durante a nossa última estadia em Lisboa (Setembro-Dezembro 2009), observávamos 

a composição dos grupos nos espaços públicos em função de sexo. Certos locais, como  

as entradas das tascas, as esquinas e outros lugares onde se pode ficar de pé e falar ou apenas 

contemplar a vida, eram literalmente carregados de homens. Nos parques ou nos jardins 

públicos, a situação estava mais equilibrada. Havia jovens de ambos os géneros, mães  

e filhos, cada vez mais pais e filhos, velhinhos a jogar às cartas, velhinhas a apanhar sol. 

Mesmo se, segundo Connell (1987), nas sociedades Ocidentais nos últimos tempos ocorra 

algo que possamos chamar de negociação de novas formas de géneros, parece-nos que  

o espaço público continua a ser o território do homem português. 

 

E qual o conceito de rua em si? Na tradição anglo-saxónica a rua é um domínio de pobres, 

de desfavorecidos, eventualmente de operários, onde se passa o mínimo de tempo (Sieber, 

2008). Esta perspectiva contrasta com a perspectiva portuguesa e, de um modo geral, do Sul 

da Europa, o que se observa sobretudo na sociabilidade dos povos latinos. Residindo no 

cruzamento das culturas mediterrânica e atlântica, Portugal combina as suas influências 

culturais. Deste modo, a rua, ou melhor o espaço público, tem um papel inquestionável na 

vida dos portugueses e daí das cidades portuguesas. O número elevado de denominações de 

espaços públicos (becos, calçadas, escadas, escadinhas, travessas, praças, largos, pátios, ruas, 

avenidas, alamedas, ....) testemunha a sua importância. Além das tascas, cervejarias, 

cafetarias,... a própria rua é um ponto de convívio onde reina uma certa informalidade 
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acompanhada de espontaneidade (Leontidou, 1990)136. No contexto de vizinhança “a casa 

[parece] estender-se por sobre a rua” (Cordeiro, 1997, apud Sieber, 2008, p. 58) criando assim 

um espaço semi-público, um tipo de “‘sala de visitas públicas’ acessível a todas as classes 

sociais e a uma ampla ‘variedade de actividades’, onde muitos ‘encontros espontâneos, 

informais, improvisados podem ocorrer em simultâneo’” (Sieber, 2008, p. 58.)137. É claro que 

uma tal coesão leva a maior controlo social dos membros da vizinhança e da monitoração de 

quem é de fora. 

 

Há espaços onde há mais de interacção. Os locais onde o street remark/piropo ocorre é, 

além da rua138, a praça, o jardim público, a praia, o mercado ou a estação de comboios.  

As informantes de Moore reportaram ter recebido o piropo no restaurante ou na sala de 

universidade. Ela indica igualmente que cinco dos seus informantes nunca faziam o piropo em 

público e outros recebiam-nos também no espaço privado. Isto faz crer que possa ser válido 

também para outras pessoas. Beinhauer fala de piropos principalmente como de um acto 

verbal que ocorre entre pessoas conhecidas, refere-se nomeadamente aos namorados. Isso 

contraria a definição acima mencionada. O street remark/piropo não ocorre então apenas na 

rua? Podemos sempre falar de street remark? 

 
2.6.2.2 A Ruptura da inatenção civil e a pessoa aberta 

Há espaços onde se fala, há espaços onde se fala a voz baixa e há espaços que são de 

silêncio. 

Nos espaços públicos existe a norma de civil inattention (inatenção civil), isto é não 

prestar atenção aos desconhecidos, acompanhada de silêncio (Gardner, 1984). O silêncio pode 

ser quebrado por vários motivos e de várias maneiras. Nem toda a comunicação nos espaços 

de silêncio tem a forma verbal. Referimo-nos aos sons mecânicos (buzinar), os sons de 

natureza fisiológica (atirar um beijo, assoar) e aos fenómenos paralinguísticos como gestos 

(polegar em riste), mímica (sorriso, crispar sobrancelha), orientação de corpo em direcção de 

um desconhecido de maneira que não é usual, entrar no seu caminho, espaço proxémico 

insuficiente e não cortar o contacto visual (mais tempo que é usual) (Idem). Se a actividade 

não se prolongar em demasia, respeita a inatenção civil e ao mesmo tempo não a respeita, 

porque são actos que captam a atenção (Idem). Isto são, apenas marcas de passar. Já as formas 

verbalizadas como perguntar horas ou caminho, cumprimentar, fazer comentários etc., 

                                                 
136 Apud Sieber (2008). 
137 A partir das ideias de Holston (1989). 
138 Não é fortuito que no espaço anglo-saxônico o fenómeno chama-se street remark. 
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rompem a inatenção civil por completo. A ruptura pode ser indesejada, desejada e inclusive 

provocada (fingir de se ter perdido). Mas há a que(m) é mais fácil de se dirigir. Além dos 

animais com que podemos conversar livremente, são as crianças, as pessoas fora do papel 

(homem no disfarce de clown), pessoas com quem temos algo em comum (cão de mesma 

raça) e assim chamadas pessoas abertas (Idem). Qualquer falante pode dirigir-se a pessoa 

aberta, isto é pessoa que se distingue das outras de maneira óbvia o que facilita o acto de 

dirigir-lhe a palavra, tipicamente o tema oferece-se. À categoria pessoa aberta contam-se  

as mulheres, os deficientes ou as pessoas estigmatizadas139 (Goffman, 2003). 

 

2.6.2.3 O Carácter 

Os autores concordam no que o street remark/piropo é um comentário. A resposta não 

deve ocorrer. Sabendo que, na fala, os enunciados abrigam-se em turnos que por sua vez 

emparelham duas partes de intercâmbio verbal (Goffman, 1981), perguntamos com razão pela 

natureza do street remark/piropo. Trata-se de um enunciado sem par ou de uma forma de 

solilóquio? 

Quanto à sua extensão, o street remark/piropo consta de sequências variadas a começar 

por comentários de uns minutos, ou seja de alguns períodos compostos ou um só, mas podem, 

ou reduzir-se à uma oração ou até a uma palavra (adjectivo, substantivo). E o street 

remark/piropo é sempre de carácter verbalizado? Gardner (1984) diz que um assobio pode 

tornar-se street remark. Porque não um ‘hummmm’ com a curva melódica característica?  

E verbal deve ser? Um olhar fixo, porque não?! 

 
2.6.2.4 O Autor 

Falando do street remark/piropo como de uma parte de assédio de rua, Cameron (1992), 

Walkowitz (1998), Davis (2002) atribuem a autoria o street remark ao homem. Gardner 

(1984), Kissling (1991), Mashiri (2000) identificam o homem como o autor do piropo 

enquanto uma prática linguística. Gardner baseou o seu estudo nas entrevistas que teve com 

vinte estudantes e docentes universitários, mulheres e homens brancos. Mashiri, que optou 

por observação e entrevistas com informantes femininos, acrescenta que na sociedade shona 

„os homens são invariavelmente os iniciadores do street remark“ (2000, p. 57. Tradução 

nossa). Beinhauer (1960) partilha a visão de prática que define o género. Eckert  

e McConnell-Ginet (2003) admitem um reverso ocasional. Contudo, os falantes nativos 

                                                 
139 ‘Diz-me, como é que tu te laves com isso?’ é uma das frases conversacionais com que Goffman ilustra como 
as pessoas se sentem livres em abordar um desconhecido estigmatizado e desrespeitar o seu espaço pessoal tal 
como a sua privacidade. 



 85 

provenientes da América Latina reportaram um uso simétrico, ou seja que as mulheres tal 

como os homens são autores dos piropos (Moore, 1996). 

No ponto 2.6.2.1 vimos que os autores de artigos não concordam no setting em que  

o street remark/piropo tem lugar. No espaço público pode ocorrer entre conhecidos tal como 

entre desconhecidos ainda que prevaleçam as interacções com os desconhecidos. É óbvio que 

a relação entre os dois actantes determina em grande medida a abordagem, a forma  

e o conteúdo da mensagem. 

Um hipie, um ciclista, um marinheiro, um soldador, um pedreiro, um negro ou ainda um 

taxista e um condutor de camioneta dedicam-se ao street remark nos Estados Unidos e nas 

ruas de Harare (Gardner, 1984; Mashiri, 2000). Gardner diz que o street remark costuma ser 

feito por indivíduos de todas as classes sociais, todas as raças, todas as faixas etárias, quer 

sozinhos quer em grupos. Mashiri indica que há certa restrição no que trata a classe  

socio-profissional. Pressupõe-se que os autores de classe operária façam street remarks 

sarcásticos, depreciativos e insultuosos. Os adolescentes, segundo ele, agem em grupos, 

indiscrimináveis nos ataques verbais cheios de tabu linguístico. Os estudantes universitários 

também se tornam abrutados em grupos. Os únicos cavalheiros, são os homens de classe 

média e os profissionais que parecem estar menos disponíveis para os street remarks 

indiscretos e as reacções violentas caso ocorra alguma altercação. Esta classificação vê-se 

alimentada pela opinião pública, canalizada por exemplo por um informante de Moore que se 

mostrou reluctante em afirmar que fazia piropos. „Há tipos que não têm cultura, que não são 

bem educados... que não são sérios... estes gajos lançam piropos... eu, eu não sou como eles“ 

(Moore, 1996, p. 118. Tradução nossa). 

 

Basicamente há três perguntas que se colocam. Em Portugal, de que género é o autor? 

Qual a relação para com o alvo? Há alguma determinação social do autor no que trata o nível 

de ensino, classe social e/ou profissional? A pergunta adicional é se se trata sempre de 

interacção entre os dois género ou pode acontecer também entre os indivíduos do mesmo 

género. 

 

2.6.2.5 O Alvo 

No que trata o género, todos os autores, excepto Eckert e McConnell-Ginet (2003)  

e Moore (1996), atribuem invariavelmente o papel do alvo à mulher. De uma maneira geral 

parece que as mulheres são o alvo dos piropos maioritário. Há o acordo geral que pode ser 

praticamente qualquer mulher, qualquer seja a sua idade, raça ou classe socio-económica. 
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Reina a democracia também no que diz respeito ao aspecto físico ou será que o alvo é sempre 

um indivíduo atractivo? O que provoca o piropo é sempre, segundo Beinhauer (1960),  

a beleza feminina, no entanto, é claro que nem todas as mulheres respondem ao ideal. Então 

como explicar a constatação de Gardner que todas as mulheres recebem o street remark? 

Gardner (1984) explica a divisão dos papéis pelo conceito de pessoa aberta que a mulher 

tem nos espaços públicos. Segundo ela, faz parte do papel do género feminino. A questão é 

porquê e se é válido em todas as circustâncias. Concedindo à ideia que o piropo aconteça na 

esfera privada, a divisão permanece? 

 

2.6.2.6 O Conteúdo e a actualização do conteúdo 

Segundo Kissling e Kramarae (1991, apud Davis, 2003) o street remark contém 

tipicamente ‘Ó belezura!’, ‘Boas pernas!’, ‘Sorri!’ ou ‘Sorri para mim!’, ‘Vai cá vai!’, ‘Que 

fazes hoje à noite?’, ‘Queres foder?’, ‘Tás a trabalhar?’, ‘Volto quando estiveres um pouco 

mais velha’. Quando estes enunciados aparecem num lugar público, trata-se, segundo  

as autoras, do assédio de rua. 

Os street remarks de Gardner (1984) são algo diferentes, por exemplo ‘Good morning, 

miss… nice smile’, ‘ Excuse me, miss... You sure have got great boobs’, ‘ Look it your hair, his 

looks better than yours!’ ou ainda ‘Does your husband tell you how beautiful you are?’ 140 

Dos exemplos que dá Moore (1996) ‘¿De cuál acuario se escapó, sardina?’, ‘ ¡Tanta 

carne y yo gruñendo de hueso!’, ‘ ¡Si así es verde, cómo será maduro!’ 141 e Beinhauer (1960) 

os mais típicos são ‘¡Como mire usté con estes ojos un campo de trigo, adiós cosecha!’, 

‘ ¡Bendita sea la madre que te parió!’ e ‘¡Ladrona!’. 

Observa-se uma grande heterogeneidade qualitativa quanto à afinação (positivo – 

negativo) e ao nível da expressão (alto - baixo) da linguagem e da imagem usada. Isso resulta 

por uma parte da selecção feita por Beinhauer. Para ele, o verdadeiro piropo é uma arte oral 

tendo um certo nível. Até constata, no início do seu estudo, que os piropos que se ouvem na 

sua época não se comparam com os piropos de outrora. Apesar de que o piropo callejero, isto 

é, que se ouve nas ruas, esteja descrito nos manuais, dicionários e livros de referência, 

Beinhauer refere-se a estes como às grosseiras não os considerando como piropos (Moore, 

1996). 

                                                 
140 ‘Bom dia, menina… sorriso lindo’; ‘Desculpa menina... tens cá um belo par de mamas’; ‘Olha o teu cabelo, 
o cabelo dele está muito melhor que o teu!’; ‘O seu marido diz-lhe que é muito bonita?’ (Tradução nossa). 
141 Propositadamente não traduzimos estes piropos. 
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Seja como for o conteúdo, quanto ao tema, parece ser estereotipizado e limita-se  

ao aspecto físico, partes do corpo feminino e a actividade sexual. Nem um dos street 

remarks/piropos encontrados teve a ver com as qualidades psicológicas do alvo. Será que 

ninguém mereça um piropo que o vise? 

 

A reacção do alvo depende da actualização do conteúdo do street remark/piropo. 

Beinhauer  

e Moore apresentam o fenómeno como acto de elogiar e/ou cortejar. O senso comum gosta de 

dizer que o street remark/piropo é um galanteio, um tributo à beleza feminina, cujo efeito é 

agradar a mulher e fazer subir sua auto-estima. Já Gardner adverte que há mulheres que 

o percebem assim, mas há outras que não reagem bem e acham o street remark invasivo o que 

normalmente não acontece no momento de ser elogiado. Antes de mais, não é habitual, na 

esfera pública, elogiar alguém por meio de palavras ordinárias. Contudo, conforme diz 

Gardner, há mulheres que apreciam que lhes seja dirigido ‘boas tetas!’ 142. Será que  

as mulheres, o género caprichoso, como se costuma dizer, não sabem o que querem, que só 

estão fartas de ouvir os elogios? Ou haja algo mais? Será que a óptica de Mashiri (2000) é 

mais apropriada? Cameron (1992), Kissling e Kramarae (1991), Walkovitz (1998) e Davis 

(2002) apresentam o street remark como uma expressão de hostilidade para com as mulheres, 

até um meio de sua intimidação. 

 

2.6.2.7 As Funções 

Os autores divergem inclusive nas funções desempenhadas por street remark/piropo. 

Como já mencionámos, os autores que vêem o piropo com um meio de corte, acham a função 

seductiva, expressiva (sentimental) e identificadora em sentido de fazer parte do 

comportamento masculino. De outro lado, o piropo deve identificar a mulher como feminina, 

avaliar como ela desempenha o seu papel sexual. Além disso, Beinhauer (1960) chama  

a atenção ao facto de o piropo fazer parte da produção artística do povo. 

Gardner (1984) também salienta a função avaliativa, mas igualmente socializativa, isto é 

aprender a controlar-se perante o fazer e o receber de street remark. Cameron (1992) faz 

lembrar que o street remark serve como vigência social em que se recobre com o elogio, mas 

no caso do primeiro, a vigência efectua-se apenas sobre as mulheres. Mashiri (2000) partilha 

                                                 
142 Uma mulher na cadeira de rodas conta todos os uivos como a sua entrada à normalidade (Gardner, 1984). 
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a visão acrescentando que não se trata apenas do parecer da mulher, mas também do aspecto 

moral, ou seja o seu comportamento, e particularmente a sua sexualidade. 

Sendo visto como assédio sexual, o street remark tem a função de fazer as mulheres viver 

a subordinação e contribuir ao que se mantenha. 

Será que as funções do street remark/piropo dirigido a homem, se tal acontece, serão  

as mesmas? E se ocorrer entre os indivíduos de mesmo género? E os conhecidos, quem sabe 

pessoas em relacionamento íntimo? 

 
2.6.2.8 As Características 

Beinhauer (1960) e Moore (1996) caracterizam o fenómeno sociolinguístico como uma 

arte popular, isto é arte não reservada aos intelectuais, que se transmite de uma geração  

à outra, e no seu centro há muitas vezes partes do corpo feminino. Destaca-se pela 

criatividade, carácter hiperbólico, rápidez e espontaneidade. 

Gardner (1984) caracteriza-o por carácter impessoal e estereotipizado, a brevidade,  

a insinuação e o duplo sentido, double entendre, a causa da ambiguidade do street remark. 

Além da ambiguidade lexical, há a ambiguidade de discurso (directo ou indirecto), isto é  

a quem é que o autor se dirige; a divisão ocasional de autor em dois papéis, isto é o mau  

e o bom, eventualmente desempenhados por dois homens; a ambivalência de como perceber  

o street remark (elogio ou não) e finalmente a separação do género feminino em mulheres 

‘puras’ e ‘impuras’. Segundo Gardner, o street remark há-de respeitar três regras para poder 

ser visto como uma forma de galanteio: o conteúdo apropriado, o grau de envolvimento  

e a extensão. 
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3. PRÁTICA 

 

3.1 A Metodologia 

Os métodos usados no presente trabalho decorrem do carácter e dos propósitos do estudo. 

O nosso objectivo era verificar se as observações no que diz respeito ao street remark no 

contexto anglo-saxónico e ao piropo no contexto hispano-americano correspondam às nossas 

observações sobre o piropo no contexto português a fim de formular quais as suas 

características. 

A sua espontaneidade, ou melhor a efemeridade da situação comunicativa em que ocorre, 

põe algumas restrições ao trabalho de campo. Pois, estimular a sua produção, a não ser um 

experimento, em que um homem-figurante e uma mulher-figurante lancem piropos e/ou 

provoquem a sua produção, tal seria dificilmente realizável. É então impensável fazer um 

estudo quantitativo o que seria contra a natureza do piropo. 

O estudo responde ao carácter do objectivo, ainda que seja difícil ter em conta todas  

as variáveis. Não é apenas anotar o piropo mas também estudar os motivos do seu autor,  

a interpretação dele, a reacção do alvo, a interpretação dele e o ambiente cognitivo dos dois. 

Por isso trabalhamos com três recolhas de dados. A recolha A consta nos piropos que 

recebemos nas ruas de Lisboa desde Setembro 2007 até Julho 2008 (estruturados em função 

do tipo) e desde Setembro 2009 até Dezembro 2009 (estruturados em função da cronologia). 

A segunda fonte, recolha B, consta nos piropos mencionados por inquiridos do nosso 

questionário, tanto recebidos, como dados ou simplesmente conhecidos (estruturados 

conforme o número do questionário). A terceira, recolha C, é um conjunto de piropos 

encontrados na Internet em Outubro 2009 (não estruturados). 

A vantagem da primeira recolha é saber qual a situação comunicativa, a interpretação, 

a reacção e o ambiente cognitivo do alvo. Na mesma perspectiva concebemos como vantagem 

que o alvo não é de nacionalidade portuguesa e consequentemente não está acostumado a este 

tipo de comunicação. O facto permitiu manter o espírito crítico sem carga emocional  

e preconceitos para com o fenómeno gerindo uma reflexão profunda sobre o tema. 

A desvantagem é óbvia, não perceber tudo até aos mais pequenos pormenores, ser privado das 

nuances e não ser familiar com o contexto socio-cultural. 

A vantagem da segunda recolha é de ser constituída de piropos fornecidos por falantes 

nativos que, ao contrário da autora do trabalho, dispõem de todos os conhecimentos 

linguísticos e culturais necessários. No entanto, as informações sobre a situação comunicativa 

faltam muitas vezes. Embora ninguém escape ao subjectivismo por mais que se esforce, não 
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duvidamos da probidade e das capacidades analíticas dos informantes, uma vez que quase 

todos são ou eram estudantes universitários o que supõe certa ética pessoal e certo nível 

intelectual. A idade varia de 18/19143 até 58 anos, o que nos permite observar as diferenças em 

função da faixa etária, se tal houver. A desvantagem é perder de vista outras variáveis e não 

poder aprofundar mais o conhecimento em razão da gama. A desvantagem das recolhas A e B 

é que se trata de fontes de informações relativamente reduzidas. Podemos tirar, porém, 

algumas conclusões e formular hipóteses que sirvam de ponto de partida para uma pesquisa 

sistemática ou um estudo focado a um certo aspecto do piropo. 

A recolha C, está formada de piropos que circulam na Internet, um tipo de piropo que 

passa por o piropo. Esta é relativamente vasta. A sua vantagem consiste em ver quais  

os piropos que formam a opinião pública e a produção dos piropos no mundo real. A sua 

desvangem é não saber quem é o seu autor nem qual a situação comunicativa. 

 
3.1.1 O questionário 

A parte fundamental da investigação assenta no inquérito. Tendo em conta a delicadeza do 

tópico que talvez requeira o anonimato, escolhemos a forma de questionário e a técnica de 

snowball sample, isto é, a escolha de inquridos feita no que respeita ao princípio da bola de 

neve. Entrámos em contacto com um grupo de estudantes da Faculdade de Ciências Sociais  

e Humanas da Universidade Nova de Lisboa que distribuíram os questinários aos seus amigos 

que distribuíram os questionários aos seus conhecidos etc. (versão papel e versão 

informatizada). Ao mesmo tempo, contactámos com quatro docentes de vários departamentos 

da FCSH. Três deles distribuíram os questionários aos seus alunos (versão papel). 

 

O próprio questionário era formado de três secções. A secção A era conceituada como um 

questionário autónomo orientado a quem manda os piropos (20 perguntas abertas). A secção 

B era um questionário autónomo orientado a quem recebe os piropos144 (19 perguntas 

abertas). A secção C era um teste de apreciação de 11 sequências que eventualmente possam 

ser utilizadas como piropo. As perguntas abertas visavam a obter informação algo detalhada. 

O intuito era deixar as pessoas exprimirem livremente as suas opiniões graças à interpretação 

livre das perguntas, isto é, de acordo com o ambiente cognitivo delas. 

No total, obtivemos 131 inquéritos preenchidos. Em idioma de números, 87 mulheres 

(66.4%) e 44 homens (33.6%), dos quais 67 portuguesas e 32 portugueses, os restantes 

                                                 
143 Homens 19-58 anos, Mulheres 18-58 anos. 
144 Sem frisar a orientação nem da secção A nem da secção B. Presupúnhamos que as duas faces se recobressem 
pelo menos parcialmente. 
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inquiridos recrutaram-se do Brasil (4+4)145, Angola (2+0), Moçambique (2+5), Cabo Verde 

(0+1), Timor Leste (1+0) e estrangeiros lusófonos: a República Checa (2+1),  

a República Eslovaca (2+1), a Alemanha (1+0), a Áustria (1+0), a Bulgária (1+0), a França 

(1+0), a Itália (1+0), a Espanha (0+1). Todos os informantes acabaram o ensino secundário, a 

maioria deles é ou foi estudante universitário. A idade dos informantes é entre 18 anos e 58 

anos. 

 

3.1.2 A Crítica 

O experimento de homens-figurantes e mulheres-figurantes, que era a primeira ideia 

nossa, não se realizou por falta de tempo. Optámos pela forma de questionário que não se 

mostrou completamente adequada no que diz respeito aos objectivos do inquérito. O número 

de perguntas abertas dificultou o processamento de dados e, infelizmente, desencorajou 

grande número das pessoas de dar detalhes ou responder a todas as perguntas. Sendo  

o questinário uma forma de investigação ex post, as respostas não representam a interacção 

típica, trata-se antes de lembrança o que possa distorcer os dados obtidos. 

Para um novo estudo será conveniente estudar o piropo na interacção, isto é observá-lo ou 

fazer experimento que esteja coroado de análise conversacional e no melhor dos casos, 

entrevistar os participantes imediatamente. A vantagem seria estudar o fenómeno na sua 

forma auténtica, mantendo o carácter espontâneo. 

Para compreender o como e o porquê, propõe-se a forma de entrevista guiada, 

eventualmente a forma de questionário seguida de entrevista. 

Para quem queira trabalhar apenas com o questionário, julgamos adequado uma forma mais 

curta e uma pequena remuneração para motivar os informantes. 

 

3.2 A Análise 

A análise foi feita a partir de todos os questionários. No entanto, na primeira fase 

analisámos com maior minúcia 40 inquéritos preenchidos por mulheres (20) e por homens 

(20) de idade 18-58 anos (M) e 19-58 anos (H). Trata-se de grupo diversificado de ponto de 

vista de idade, profissão e origem geográfica (Portugal Continental), o critério de 

homogeneidade é o nível de formação. A esta amostra arescentámos duas informantes 

brasileiras, uma angolana, dois informantes brasileiro e um moçambicano, todos de idade 

mais ou menos correspondente à média do grupo (30.7 anos). 

                                                 
145 Número de mulheres e número de homens. 
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Na fase seguinte, comparámos os resultados com as observações prévias. 

Na última fase, confrontámos as observações com a recolha C e fizemos análise do 

conteúdo de vários piropos. 

 

Acentuamos que o nosso objectivo não é e nunca era abranger o fenómeno na sua 

totalidade, mas sim fazer uma observação. 

 

3.2.1. A Terminologia 

Como o leitor já reparou, usamos terminologia própria. Decidimos-nos assim por carência 

de terminologia relevante a não ser ‘homem’ e ‘mulher’ o que fixa os papéis conforme  

o género. Chamamos a pessoa que profere o piropo ‘o autor’ e a pessoa que o recebe ‘o alvo’. 

No espaço público o destinador nem sempre é abordado de maneira directa, mas sim 

indirecta, e recebe o piropo como uma flecha lançada. Isto podia sugerir a ideia de 

passividade do alvo o que não é verdade. O alvo nem sempre recebe a mensagem  

e frequentemente faz um esforço para reconhecer a mensagem entre outros ruídos. No que diz 

respeito à descodificação da mensagem requer um empenho intensificado por causa de ruídos 

no canal e, por vezes, codificação problemática. O que não chega aos nossos sentidos é como 

se não existisse. 

 

3.2.2 A Definição 

Segundo os informantes, o piropo é: 

 

Um dito lisonjeiro (CQ055; 58)146. 

Um elogio, uma graça que se pode dar a uma pessoa (CQ065; 50). 

Uma frase usada para elogiar os atributos fisicos de uma pessoa (CQ023; 24). 

Uma frase amável ou galanteio dirigida a alguém tentando exprimir algum sentimento, desejo 

ou vontade (CQ057; 54). 

Uma forma de elogio dita com piada (CQ097; 23). 

Uma ‘boca’ com intenções jocosas e fáticas, com características estilísticas próprias que  

o tornam atraente (CQ115; 30). 

Um género um pouco abusivo de meter conversa (CQ051; 33) (...) com uma mulher (CQ081; 

24). 

                                                 
146 O sistema de numeração dos questionários preenchidos. C = Consentimento, Q = Questionário, 000 = número 
do questionário em ordem cronológica, neste caso 55°; idade 58 anos). Nem sempre indicaremos a idade. 
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Um acto de chamar a atenção de alguém de uma forma intimista que pode servir de elogio ou 

para provocar (CQ001; 31). 

Uma frase, geralmente elogiosa e brejeira, que, na maioria das vezes, é ‘lançada ao vento’ por 

alguém que quer impressionar ou que ficou impressionado com outrem (CQ017; 56). 

Um adjectivo indiscreto (CQ054; 29). 

Um comentário de cariz sexual ou ligado à aprovação física de uma pessoa (CQ122; 24). 

Uma forma de uma pessoa, de modo desconhecido, poder dirigir-se à outra sem se preocupar 

com a imagem que se pode ter dela (CQ027; 46). 

Um conjunto de palavras que se destinam a embaraçar outro (CQ029; 39). 

 

Tendo lido as definições constatámos que de facto não sabemos nada de concreto sobre  

o piropo. Por uns é um mero elogio, por outros é acção de sedução, outros ainda pensam que 

se trata de piada, mas o piropo pode igualmente ser ofensa. O seu nível aparentemente varia. 

O conteúdo toca o aspecto físico. 

 

As dúvidas aprofundaram-se ao analisar os exemplos de piropos. Além de piropos 

poéticos encontrámos igualmente piropos mais ‘civis’ que, descendo o nível de elaboração, 

tomam uma forma mais simples ou até elementar. 

 

a) Os meus olhos ofuscaram-se com a sua beleza. (CQ034) 

b) Sei que estudas checo; sei que és giríssima e acabei de entornar uma cerveja por 

olhar para ti; falta-me saber o teu nome! (CQ115) 

c) Loirinha?! És muito gira! Psst psst. (CQ004) 

d) Olá princesa! (CQ009) 

 Giraça! (CQ024) 

 Olá! (CQ023) 

Os exemplos a) e b) apresentam alto nível de correcção que vai a diminuir até o nível 

incorrecto. 

 

A menina devia de tapar as suas pernas porque assim é quase impossível não  

tocar-lhes. (CQ108) 

Nossa, você é tão bonita que não caga. Lança bombons. (CQ069) 

Há mais lá em casa como tu?! (CQ061) 

Levava-te para casa. (CQ021) 
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Até as calças me caem. (CQ009) 

Tens mamas de caralho. (CQ007) 

Oh cabra chupava-te essas tetas. (CQ020) 

 

Quanto ao grau de intimidade entre o autor e o alvo, além de piropos 

proferidos/adressados por/a desconhecidos, os informantes referiram que tinham 

recebido/mandado piropo de/a (a) colega de trabalho, (b) vizinho, (c) parente de amigo, (d) 

amigo, (e) companheiro e (f) parente. 

 

a) Um colega de trabalho engordou um pouco nestes últimos meses, e um dia trouxe 

umas calças mais justas e eu disse-lhe: ‘Tens uma carinha de Modelo e um cu de 

Continente!’. (CQ025; 33) 

b) Um vizinho meu, uma vez disse-me que era muito boa e que era pena a idade que 

tinha. (CQ018; 19) 

c) ‘Está cada vez mais bonita’ (…) Foi mãe de uma amiga. (CQ037; 46) 

d) A uma amiga ‘Estás muito gira com esse penteado’. (CQ055; 58) 

Há dias, subia uma escada e disseram-me: ‘Por falar em miúdas giras, olha a Elvira!’. 

(CQ110; 35) 

‘É fêvera’ entre amigas para comentar como está vestida. (CQ013; 24) 

e) ‘Giraço’ ao meu namorado. (CQ012; 31) 

‘Já tens planos para o resto da vida?’ para o namorado. (CQ016; 27) 

Ah, cheiras tão bem. (CQ065; 50) 

f) Disse [à minha mãe] que o cabelo dela estava lindo e que ela era a mãe mais bonita do 

mundo. (CQ067; 28) 

 

À medida que a relação entre o autor e o alvo muda, o objectivo da comunicação difere. 

Queriamos realçar que nem sempre se trata de expressão da atracção. Para dizer a verdade, 

nem se trata de mero aspecto físico, dado que os informantes consideram os enunciados  

‘É muito simpático’ (CQ055; 58) e ‘És boa no que fazes’ (CQ094; 18) como piropos. 

Trataremos este aspecto mais adiante. 

 

O que diferencia os piropos de maneira a mais saliente é a verbalização. Além das 

conversas em que o motivo se desenvolve com cada réplica (a) e as frases bem feitas (como 
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vimos mais em cima), há informantes que consideram como piropo as interjeições (b), os sons 

fisiológicos e mecânicos (o assobio; a buzinada), e até os actos realizados em silêncio (c). 

 

a)   - Você acredita em anjos? 

- Sim – ele respondeu, 

- Eu não sei se acredito, mas... 

- Mas? – ele perguntou, 

- Mas eu acho que se eles existirem eles têm a tua cara. 

(CQ006) 

 

b)   Homem na casa dos 30, ladrou de uma carrinha de entregas. (CQ072) 

 Oh lalá! (CQ029) 

 Hummmm… (CQ078) 

 

c) Um homem por volta dos 40 anos ajoelhou-se e tirou chapéu e fez-me uma vénia, no 

meio da rua. (CQ072) 

 

Explicamos o que acabamos de dizer pelo conceito de response cries, as exclamações 

responsivas (Goffman, 1981). Não são orações a propriamente falar, mas sim enunciados. 

Não se trata de casos de solilóquio visto que esses servem de indicadores convencionalizados 

de uma informação nova. O alocutário único e exclusivo do solilóquio é o próprio locutor. 

Entre as exclamações, alinham-se as interjeições (Oh!, Ai!) e floor cues que são sinais de 

comunicação que podem ser de carácter verbal ou não verbal. Goffman exemplifica-o com  

a situação em que o marido lê o jornal e de repente solta uma gralhada ou profere Bom Deus. 

A esposa orienta a sua atenção a ele e provavelmente pergunta que foi. Assim a comunicação 

se estabecele. Goffman entende estes enunciados como encorajadores de comunicação 

evitando o autor fazer o primeiro passo, isto é, comecar a falar directamente, com o intuito de 

não parecer egocêntrico, falador ou intruso. Argumentamos que este tipo de enunciados pode 

ocorrer e ocorre igualmente entre os desconhecidos nos locais públicos. O autor limita-se  

a este tipo de exclamações com o intuito de comunicar e ao mesmo tempo querendo evitar  

a ruptura da inatenção civil. Ao nosso ver, trata-se de actos comunicativos ainda que não 

verbalizados. Quanto às interjeições, no teste de apreciação pelo menos 2/3 dos informantes  

a que focamos entenderam o ‘Mmmmm’ como um piropo tal como nós. “É um piropo sem 
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palavras! É tentar passar a mensagem de algo delicioso, talvez o destinatário do piropo“ 

(CQ022). 

 

Dada a heterogeneidade de manifestações consideradas como piropo, trabalharemos com  

o conceito de contínuo de sequências avaliativas que constitui a essência do piropo. O critério 

crucial para identificar uma sequência como piropo é a actualização do seu conteúdo pelo 

alvo. Se a pessoa a quem a sequência é dirigida o actualiza como piropo, então se trata de 

piropo. O contínuo tem três escalas. A escala de qualidade, isto é o nível de língua,  

a complexidade da estructura. Inclui o critério de apreciação aceitável - inaceitável. A escala 

de intimidade, isto é a existência ou inexistência de relação entre o autor e o alvo, cujos 

pontos extremos são ‘desconhecido’ e ‘conhecido’. E finalmente a escala de quantidade sendo 

o critério a quantidade de energia articulatória gasta. Os pontos extremos são ‘não 

verbalizado’ e ‘verbalizado’ e dentro deste ‘breve’ e ‘comprido’. 

 

3.2.3 A Apreciação 

As respostas nos questionários marcam-se por consistência. Contudo no conjunto das 

respostas apareceram certas diferenças o que é compreensível, mas igualmente nas respostas 

de certos grupos. As mais interessantes são as inconsistências nas respostas de um informante, 

mesmo se eram apenas casos isolados. 

 

(CQ046; 20) 

n°36. O que acha que é a mensagem de piropo? „É um reconhecimento de algumas 

características positivas do indivíduo.“ 

n°38. Tem alguma sugestão de como agir perante o receber dos piropos? „Talvez ignorar.“ 

 

O contraste das duas resposta incentiva a perguntar quem é que ignoraria reconhecimento. 

Ao nosso ver, é uma manifestação óbvia da ambivalência proveniente da realidade ao que  

o termo piropo se refere. A ambivalência atravessa as respostas do questionário observando-se 

sobretudo nas opiniões sobre o fenómeno em geral (perguntas número 2 e 29) e a apreciação 

de receber o piropo (perguntas número 27 e 28). Ressalta uma diferença entre os géneros.  

Os homens assumem antes uma posição neutral, hesitando entre sim e não, com uma 

inclinação ao lado positivo. As mulheres, assumem igualmente a posição neutral, mas a sua 

inclinação ao lado negativo parece-nos mais significativa do que o grau da inclinação dos 

homens. Daí a maior ambivalência das mulheres quanto ao fenómeno em geral. 
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(CQ131; 19) 

27. O que sente quando os recebe? „Sinto-me convencida.“ 

28. Gosta ou não gosta de receber piropos? „Não, porque… não sei.“ 

 

(CQ072; 19) 

28. Gosta ou não gosta de receber piropos? „Dispenso, mas a realidade é que elogia  

a minha figura portanto tem o seu lado positivo.“ 

 

(CQ019; 25) 

„Pelo facto da proveniência do piropo ser sempre de pessoas com uma atitude brejeira 

nunca associei os piropos a algo bom.“ 

 

A tendência ver o piropo como algo antes negativo ou algo que suscita a ambivalência é 

forte sobretudo nas mulheres jovens. Se bem que há mulheres jovens que acham piada em 

mandá-los. 

Contudo, observa-se a heterogeneidade do conceito do piropo que os informantes têm. As 

pessoas jovens, regra geral, até a idade de 40 anos, associam o termo ‘piropo’ antes à 

sequência avaliativa dirigida a desconhecido, mais especificamente ao tipo piropo a trolha. 

Isso, em caso extrêmo pode levar até a não identificar um piropo positivo como piropo. „Não 

sei se posso considerar piropo, mas uma vez ouvi um amigo a mandar um piropo a uma 

mulher bonita de tipo ‘Teu pai foi o maior ladrão de toda a humanidade, porque robou uma 

estrela do céu’“ (CQ054; 29). 

 

Parece que os informantes a partir de 40 anos, associam o termo ‘piropo’ mais ao 

galanteio ou ao elogio, embora conheçam o piropo a trolha. A repartição é, porém algo 

artificial, dado que entre os 131 inquiridos as respostas de muitos informantes condizem o que 

acabamos de dizer. Para saber mais, julgamos necessário um estudo baseado nas entrevistas 

guiadas. 

O piropo elogioso e o elogio partilham a parte preponderante dos traços. Nem um nem 

outro género usa o verbo correspondente na 1a pessoa do singular ao se dirigir à pessoa-alvo 

(?Deixa-me elogiar…, *Deixa-me piropar…). O sema em que o elogio e stranger compliment, 

o street remark na terminologia de Gardner (1984), diferem é, segundo Eckert e McConnell-

Ginet (2003), a relação entre o autor e o alvo. O elogio é sempre feito por conhecido, 
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enquanto que o stranger compliment por desconhecido. Repare-se que os dois conceitos não 

são equivalentes. 

Deixamos a parte este tipo de piropo e concentramo-nos à dimensão de sequência 

avaliativa feita por desconhecido. 

 

3.2.4 O Setting 

Os locais em que este tipo de piropo ocorre fazem todos parte do espaço público quer que 

seja rua, obras, mercado, tasca, bar ou consultório médico. O facto de o piropo ser feito no 

espaço público tem pelo menos duas consequências práticas. Primeiro, encontram-se lá 

pessoas desconhecidas que dificilmente partilhariam o espaço privado connosco. Segundo,  

o espaço público é tipicamente um lugar de passagem. Ao fazer um comentário  

a desconhecido/a, nunca se sabe se estiver bem aceite. Caso não o esteja, a probabilidade de 

que os protagonistas se encontram é baixa o que tem um efeito positivo quanto à salvaguarda 

da face. Nem sempre os protagonistas desaparecem-se da vista imediatamente. Há casos em 

que os momentos de interacção se prolongam bastante: 

„Estive a trabalhar numa tasquinha e um dos meus clientes insistia em perguntar se eu tinha 

namorado, e, não tendo, se se podia candidatar ao lugar, porque era muito simpática (…) 

acabei, para me tentar esquivar, a dizer-lhe que era menor (…) [O] senhor não se preocupou 

nada com isso e tive que continuar a aturá-lo147 com um sorriso até que ele se fosse embora.“ 

(CQ123; 21) 

 

O lado prático do lugar de passagem tem igualmente o efeito negativo. A motivação de 

manter a face própria e a do alvo pode ser fraca o que aliás Goffman descreve (1974). 

Julgamos a definição de piropo como uma „[F]orma de uma pessoa (…) poder dirigir-se  

à outra sem se preocupar com a imagem que se pode ter dela“ (CQ027) muito adequada. 

 

3.2.5 Mandar o piropo 

A face é a imagem que cada um requer para si. Não apenas como a imagem apresentada 

aos outros, mas também a apresenta a si próprio, quem sabe, com maior insistência. Pois 

todos nós representamos na vida cotidiana (Goffman, 1990). Conforme o conceito de 

Interaccionismo Simbólico, a realidade não é algo de objectivo, mas sim subjectivo, ou seja 

tal que nós a percebemos e construimos. Para que a representação tenha sucesso, é preciso 

                                                 
147 O itálico usado não é nosso. 
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persuadir o espectador infalível, o Eu. O Eu quer ser igualmente aceite pela sociedade ou pelo 

menos pela comunidade de práticas em que se insere. 

 

As respostas do questionário indicam que quem manda o piropo aos desconhecidos é 

maioritariamente o homem. Do grupo de 23 informantes masculinos a que focámos, 11 já 

tinham mandado o piropo ou o fazem de maneira esporádica ou em certas condições. Outros 

10 têm o costume de mandar o piropo. Apenas 2 informantes indicaram não se dedicar  

à actividade em questão. Curiosamente, à pergunta n°3 ‘É costume seu lançar piropos, ou já  

o fez alguma vez?’, uma grande parte dos informantes, isto é 8, deram a resposta negativa 

categórica. Pouco a pouco, se revelou que, em certas condições ou adoptando um certo 

critério, 6 deles já têm pronunciado ou pronunciam o piropo. Que estejam na companhia de 

amigo(s), no estrangeiro, impressionados por alguém ou quando eram mais novos. A idade 

dos 10 informantes que têm o hábito de mandar o piropo, é 20-54 anos, sendo mais frequente 

entre 20 e 24 anos (7/10). Os três restantes têm 28, 43 e 56 anos. 

Todos os informantes, menos um, que se envolvem na actividade, indicaram não proferir 

piropos ordinários sendo visto de mau gosto, falta de respeito, porque não têm piada ou não 

funcionam como piropos. „Acho que nenhuma mulher gosta de ser galanteada com frases do 

tipo ‘Metia-te toda até que ma mordesses’“ (CQ022; 25). Quanto às razões de mandar  

o piropo, é meter conversa, elogiar os atributos físicos ou galantear. O objectivo do único 

informante que admitiu o uso de, por suas palavras, piropos ‘cómicos’, é brincar, provocar, 

cujo efeito é que ‘alguns ficam ofendidos’ (CQ082; 20). Em resposta, o que o incentiva a tal 

comportamento, indicou que ‘basta ser jovem e irresponsável’. O motivo interessante é 

mandar piropos por pura vontade de o fazer („Piropei para piropar.“ CQ104; 58). Segundo  

um dos informantes, o piropo serve de defesa pessoal verbal (CQ082; 20). 

Uma das informantes, antropóloga, indicou três grupos de homens que, de acordo com  

as suas experiências, mandam os piropos: os jovens, os trabalhadores de construção civil  

e os homens mais velhos. Aconteceu-lhe assistir aos ensaios de piropos por parte de um grupo 

de miúdos entre 12 e 14 anos, que „estando em grupo lançavam piropos às raparigas e depois 

fugiam, com vergonha. Foi muito divertido porque percebi que eles estavam, de uma forma 

ingénua, a tentar entrar em contacto com as raparigas e ao mesmo tempo a mostrar a sua 

coragem aos outros rapazes do grupo. Os piropos eram simples, tipo ‘Oh, boa, anda cá’“ 

(CQ016). O segundo grupo, os ‘trolhas’, gritam piropos quando uma mulher passa na rua 

junto das obras e as suas criações são tipicamente ‘Oh boa, comia-te toda’ ou assim.  

O terceiro grupo, os homens mais velhos, mandam o piropo de maneira discreta, sussuram-no 
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quase, ao cruzar a mulher-alvo, o que além do conteúdo o faz muito desconfortável. 

Confessamos de ter experiências com os miúdos de idade por volta de 9 anos (!) cuja 

gesticulação referiu ao tamanho de nosso peito fazendo a mímica de quem admira. Não nos 

lembramos de nenhuma experiência concreta com os homens mais velhos, não obstante, 

parece-nos uma situação familiar. Recebiamos, por vezes, os piropos dos trolhas. Houve um 

acordo quase unânime em identificá-los como os autores de piropos de pouca qualidade, 

lascivos, pornográficos. 

Fazendo balanço, constatamos ter recebido piropos de homens de todas as idades, raças  

e classes sociais (o que deduzimos da aparência). O conjunto das respostas de  

informantes-mulheres, confirma as nossas observações. Somos de opinião de que todas as 

pessoas, as mulheres e os homens proferem o piropo ainda que sejam segmentos diferentes do 

contínuo. Diz-se que os homens cultos não se dedicam ao piropo. Se calhar não ao piropo  

a trolha, a não ser um uso ocasional, mas com certeza faz pelo menos um ‘Mmmm’ ao cruzar 

uma mulher vistosa. „Foi na entrada do meu trabalho, estava um grupo de colegas (homens) 

conhecidos e eu parei para cumprimentar, um deles vira-se para os outros e diz ‘Esta miúda  

é mesmo gira’, é claro que os outros começaram logo no gozo a dizer ‘pois é, é boa’, ‘bela 

pernoca hã!’. A idade deles ronda os 30 e os 40, entre portugueses, franceses, alemães  

e italianos, todos estudantes de doutoramento ou pós-doutoramento“ (CQ085; 27).  

É um exemplo de homens cultos a avaliar de maneira moderada. 

 

Os homens costumam pronunciar o piropo sozinhos ou em grupo. Segundo alguns 

informantes, mandam o piropo até quando acompanhados de mulher, quer que seja amiga ou 

parceira148. Se o autor for sozinho, a sua motivação de fazer piropo é interna, quer dizer 

provém dos estereótipos de género da comunidade de práticas a que pertence, e que  

o indivíduo internizou. A sua motivação é reafirmar-se, mantendo a face que tem por sua. 

Quanto ao grupo, dá apoio, a união faz a força. „Quando se está em grupo é mais fácil ser-se 

engraçado, estamos mais protegidos, e se a coisa corre bem temos testemunhas da nossa 

façanha“ (CQ022; 25). Ao mesmo tempo, o grupo provoca, e de forma mais ou menos óbvia, 

puxa o homem a estar atrevido. Como informou CQ061, há vários tipos de piropos. „Este 

pode ser dito porque és bonita ou feia, porque és boazona ou não, pode ser só para ver a tua 

reacção.“ O homem prova a sua masculinidade, no caso ideal por demonstrar o seu bom gosto 

quanto às mulheres, por saber diferenciar as mulheres atractivas das outras o que (tal como  

                                                 
148 CQ010, respectivamente CQ108. 
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o vimos na parte teórica) é um dos traços da masculinidade heterossexual. A consequência 

directa é o homem afirmar-se no grupo a que pertence. Isto parece-nos óbvio quanto  

aos homens jovens. Tipicamente, esta fase passa. „Deixei de o fazer de forma regular  

e inconsequente há cerca de 10 anos, quando a minha masculinidade e necessidade de 

imposição grupal deixou de estar dependente da visão utilitária de um piropo a uma senhora“ 

(CQ115; 30). Quanto aos certos grupos socio-profissionais, suponhamos que não passa que 

raramente, uma vez que a sua masculinidade baseia-se na força física, na tenacidade.  

O carácter estereotipizado dos papéis de género costuma ser acentuado nesta classe  

socio-profissional. O domínio do homem sobre a mulher faz parte da masculinidade física que 

é proporcional ao grau de ordinarice. „Mais ordinário for o piropo lançado mais macho  

é o seu autor“ (CQ113; 51). Neste sentido o piropo tem função identificatória, isto é marca  

o género de quem o profere tal como a quem se destina. Como já sabemos,  

as manifestastações de género são de índole repetitivo. 

A masculinidade hegemónica demonstra-se ainda no acto de mandar piropo à mulher 

acompanhada por um outro homem. Neste caso, quem profere o piropo, acha a sua 

masculinidade superior à masculinidade do acompanhante149, o que é uma técnica de 

afirmação bastante agressiva e arriscada. Quase todos os informantes masculinos 

concordaram em nunca o terem feito a não ser por engano (CQ128; 40). Caso contrário  

é considerado falta de respeito, abuso, e susceptível de gerir problemas (CQ060; 50). A razão 

é óbvia. A falar em termos da Sociolinguística, o acompanhante perde a face, a falar em 

termos da Sociologia, ele perde a identidade. Daí as reacções violentas, cujo exemplo mais 

triste é a morte do obreiro que mandou um piropo à mulher acompanhada150. 

 

Quando perguntados por como terem aprendido a mandar piropos, todos os informantes 

indicaram a imitação do que se ouvia nas ruas151, nos média, dos amigos e até na família.  

Um dos informantes brasileiros confessou o hábito que os pais brasileiros têm a ensinar  

e incentivar os miúdos, mas não as miúdas, a lançarem os piropos (CQ118; 21). As mulheres 

aprendem, todavia, a fazer piropo152 visto que vivem na mesma sociedade que os homens.  

                                                 
149 „Disse [a ela] que se precisasse de ajuda pa ela passar lá por casa, porque o indivíduo não estava ao nível dela 
fisicamente“ (CQ083; 26). 
150 Ver o artigo Onze anos de prisão para jovem que matou trolha que atirou piropo à namorada (Público, 
09/07/2007). 
151 O informante CQ022 (25) indica ter aprendido junto aos obreiros porque costumava trabalhar na construção 
civil nas férias escolares. 
152 Indicado por maioria das informantes. 
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A aparição dos primeiros piropos ‘sérios’ coincide, como é óbvio, com a emergência de 

mercado heterossexual, isto é por volta de 13 anos. 

 

Afirmamos que actualmente prevalece a repartição de papéis conforme os estereótipos.  

O homem – activo, isto é o autor, a mulher – passiva, isto é o alvo. Contudo, em relação  

à emancipação das mulheres e a liberalização do género, as mulheres passaram a utilizar  

o piropo como forma de exprimir algum sentimento, desejo ou vontade. Observam-se  

as posições seguintes. 

Há mulheres que nunca fazem o piropo. Tipicamente, por causa da persistência da 

imagem de senhora ou a timidez. No que diz respeito à primeira, são as mulheres que só 

mandam os piropos aos conhecidos, nunca aos desconhecidos. 

„Não faco piropo. Talvez porque inconscientemente assuma que é uma ‘função’ da parte 

masculina, como se esse tipo de galanteio pertença à investida ou à manifestação do homem. 

No entanto conheço amigas que até têm boa inspiração e sejam até bem sucedidas“ (CQ003; 

36). 

„Não lanço cantada para os homens porque foi educada que uma mulher que tem princípios 

não o faz“ (CQ040; 45). 

„Nunca lancei um piropo de forma audível apenas, nalgumas raras ocasiões, o fiz 

mentalmente. Na educação que recebi há 50 anos atrás essa atitude seria considerada como 

um comportamento de mulher ‘oferecida’“ (CQ017; 56). 

 

Mas não é a questão da época ou de idade como podia parecer. Sempre há uma certa 

aversão ao que as mulheres comecem o processo de sedução em público (Anolli & Ciceri, 

2000). 

„Uma senhora não manda piropos (não é bem educado). (…) [Estou com m]edo de que  

o piropo seja mal-entendido pelo homem e que este possa querer ‘algo mais’“ (CQ 124; 22). 

 

Temos a ver novamente com o padrão duplo que restringe a sexualidade feminina e a sua 

expressão livre. Se a mulher adoptar o comportamento ‘masculino’, é vista como agressiva e 

estigmatizada. Com razão receia que a sociedade/o homem a julgue como ‘impura’. Isto 

traduz-se pela timidez e a sensação de vergonha experimentadas pelas mulheres que queriam 

fazer ou que fizeram um piropo. Queriamos salientar que as mulheres, tal como os homens 

atestam ansiedade ao estarem expostos à actividade ‘não apropriada’ ao seu género (Unger & 

Denmark, 1975; Bem & Lenney, 1976). Argumentamos que a timidez feminina perante fazer 
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e o disconforto masculino perante receber os piropos é causada pela socialização, mais 

concretamente pela somatização da dominação masculina tal como a descreve Bourdieu 

(2000). 

Da amostra de 23 informantes, 9 mandaram ou mandam o piropo de modo esporádico. Ou 

o faziam quando eram mais novas, ou estiveram em grupo, sob a influência de álcool, no 

estrangeiro onde ninguém as percebia, eventualmente protegidas de outra maneira, por 

exemplo estavam em carro. É interessante a forma de apresentarem o acto de mandar piropo, 

a escolha de léxico: ‘atrevi-me’ (CQ070; 19), ‘os piropos saem involuntariamente’ (CQ071; 

18). 

Apenas duas mulheres referiram ter o costume de mandar o piropo e de o fazer com muito 

gosto. Ambas são jovens (21 e 34 anos). Segundo o informante CQ022 (25), algumas 

mulheres idosas mandam o assim chamado piropo de avózinha ‘ai filho, se eu fosse mais 

nova, não me escapavas’. A variação conforme a comunidade de práticas é igualmente 

provável153. Os informantes indicam que os homens, em geral, não gostam das mulheres que 

lançam o piropo. O informante CQ069 (19) respondeu que acha engraçado receber um piropo 

de mulher, mas dificilmente ficaria com uma mulher que o faz. Para experimentar o efeito, 

aconselha-se ver o vídeo ‘A bela e o mestre de obras’, um sketch da autoria de grupo 

humorístico Gato Fedorento, acessível na página Youtube.com (1:26 – 2:56 minutos). Além 

de estereótipos de ordem diferente, proporciona a experiência de uma mulher a mandar piropo 

a trolha. No entanto, nenhuma das inquiridas indicou o uso deste tipo de piropo nem o desejo 

de provocar tal como acontece no caso de homens. A mulher não o pode fazer por razões 

óbvias: o padrão duplo e a face positiva dela. Da moderação dos piropos ‘femininos’ 

testemunha CQ049 que referiu que os piropos mandados por mulheres são mais directivos, 

enquanto que os dos homens mais imaginativos. O informante CQ075 (19) até se queixou que 

os “[h]omens não costumam receber piropos do género mais engraçado. 

 

É evidente que o piropo é feito não só pelos homens, mas também pelas mulheres.  

Parece-nos que é um dos géneros de fala ‘masculinos’ adoptados, progressivamente, por 

mulher. Na América Latina o uso é, segundo os informantes de Moore (1996), simétrico, 

o que faz com que o piropo não seja ressentido como sexista. Sem visar a discutir o carácter 

da sociedade latino-americana, exprimimos a convicção de que no momento de igualdade 

factual entre os homens e as mulheres não desaparecerá, mas antes se tornará mais frequente. 

                                                 
153 As minhotas proferem muitos piropos que de facto são vistos como a forma de desafio entre as mulheres  
e os homens (Dr. M. Lisboa, comunicação pessoal, Outubro 2009). Julgamos necessário um estudo. 
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3.2.6 Receber o piropo 

O posicionamento das mulheres e dos homens, no que trata os papéis exibe-se já na forma 

de avaliação da secção C do inquérito. Mesmo se esteja conceituada a dar perceber que  

o autor da maioria das sequências era homem (decorre da escolha dos piropos), há umas 

excepções. Inserimos lá três piropos que podem ser aplicados a ambos os géneros (g, i, k)154  

e um que exprime claramente a ordem de papéis inversa (j)155. Constatamos que apesar do 

género gramatical manifesto, os dois géneros tinham tendência a avaliá-los em função da 

distribuição de papéis estereotipizada. 

j) Você é lindo.156 

„Usaria sim. ‘Você é Linda’ já disse algumas vezes - 18“ (CQ024; 23; sexo masculino). 

„Banal, mas pelo menos não é indelicado. Já recebi, 5“ (CQ009; 27; sexo feminino). 

Ou os inquiridos não prestaram atenção ao género por causa de cansaço, ou por 

pressuposto que os piropos são mandados por homem. O proveito de não ser falante nativo de 

português, o que os informantes sabiam, é que deixa interpretar uns pormenores como erro  

e recorrer ao estereótipo, por exemplo o pormenor em questão. Qualquer seja a razão, 

confirma sempre o estereótipo que o piropo vai no sentido H → M. 

 

Os achados confirmam-se por respostas dos informantes. O papel de alvo é tipicamente  

a coisa de mulher. Embora que nem todos os informantes de sexo masculino tenham 

confessado dedicar-se à actividade em questão, o facto de que todas as informantes sem 

excepção tinham recebido piropo de desconhecido, enquanto que uma boa parte de 

informantes nunca o recebeu, demonstra a repartição dos papéis. 

Todas as informantes já receberam piropo do desconhecido, muitas têm recebido-o com 

alguma frequência. As informantes reportaram que com a idade a frequência baixa.  

A informante CQ003 já o sente na idade 36 anos, mas é comum tal acontecer só mais tarde. 

„Há mais de 30 anos talvez tenha recebido (…) eu sou tão tão ‘formatada’ que ninguém se iria 

lembrar de me dar um piropo“ (CQ017; 56). A idade avançada pode tornar-se igualmente  

a razão de receber o piropo, a probabilidade de ser ofensivo aumenta. Achamos esta prática 

uma das expressões de ageism. „Ia a passear com a minha avó, devia ter uns 13 anos  

e passamos ao pé de uma obra (…) e recordo-me de (…) ouvir: olha, lá vai a bela  

e o monstro!, a minha avó vai ter com ele e quando dou conta, ela dá-lhe com a mala, 

                                                 
154 g) Me diz, gostas de fazer coisas, né? , i) Coisinha linda, k) Mmmmmmmmmm… 
155 j) Você é lindo. 
156 Sublinhámos a desinência unicamente para salientar o que queremos demonstrar. No questionário não 
chamámos atenção a este facto. 
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magoou-o a sério“ (CQ025; 33). O piropo pode constituir um tipo de baliza que sinaliza  

a passagem de uma étapa de vida para outra (Gardner, 1984). A resposta generalizada entre 

todos os informantes a pergunta o que os incentiva a dar piropo (n°5) era a atractividade 

física. Julgamos que se trata antes de um traço incomum. Nem sempre se elogia o aspecto 

físico, muitas vezes é ao contrário. Como já dissemos, a auto-estima ‘feminina’ baseia-se na 

apreciação social, a ‘masculina’ nos seus êxitos e as suas performances. As mulheres 

aprendem a cuidar mais da face positiva, os homens da face negativa. Desta perspectiva vê-se 

que o piropo materializa o controlo social de mesma maneira como o elogio. Informa  

a mulher como é vista e o que importa: o aspecto físico (condicionado pela idade). O padrão 

duplo é neste aspecto muito severo para com a mulher. 

 

As mulheres gostam de ouvir piropos sob condição de serem inteligentes, imaginativos, 

nunca ofensivos, especificamente não ordinários ou aqueles que as objectifiquem. Pois eleva  

a auto-estima. Eis uns piropos aceitáveis: 

‘Mandava-te um piropo!’ (CQ071) e ‘És como um helicóptero: gira, gira e boa’ (CQ089). 

As nossas informantes interpretam os piropos como elogios, início de conversa, demonstração 

de desejo, mas também como uma mera provocação, expressão de dominação masculina. 

A relação das mulheres para com o fenómeno é na maioria dos casos ambivalente. Uma 

boa parte não gosta da forma de serem abordadas por desconhecidos, acha-a agressiva, uma 

forma de invasão à privacidade. A raiva, a vergonha e a satisfação. Tais são as sensações que 

as informantes reportaram ter ao mesmo tempo. „Não me agradam, incomodam-me até. Se 

um homem qualquer na rua me lança um piropo, normalmente tenho vontade de responder 

com uma asneira (…) É claro que também pode fazer a pessoa sentir-se apreciada 

fisicamente. Também já aconteceu não gostar da boca, mas depois sentir que se a pessoa  

o disse é porque viu alguma coisa que lhe agradou. Pode ser galanteador, mas geralmente não 

sinto isso. Sinto mais como uma invasão da minha pessoa, como se fosse um objecto para ser 

comentado e apreciado por homens“ (CQ021; 21). 
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Facilmente a situação de demonstrar o interesse em alguém degenera-se em situação de 

assédio, tal como aconteceu a nós. Fomos estudar ao jardim público de Estrela onde nos 

cruzámos com dois homens na casa dos 50: 

- What´s your name? 

- Porque é que se dirige a mim? O que lhe dá o direito?157 

- Só queria saber o seu nome, é tão bonita. 

O senhor perseguiu-nos durante 15 minutos, de um banco para outro, até insultar a senhora 

que veio auxiliar-nos. Só naquele momento perdimos a coragem (apesar de estar lá muita 

gente, era assustador) e a paciência (estávamos com muita vontade de bater nele) e partimos 

com uma certa angústia de que continuasse a perseguir-nos. Felizmente, o senhor era coxo. 

 

Os informantes maculinos também indicaram ter recebido ou receber os piropos. Houve 

igualmente quem os queria receber. Dos 23, 6 nunca o tinham recebido, 1 os recebia fora de 

Portugal, 8 algumas vezes, 8 poucas vezes. Embora achem simpático e gostam, testemunham 

a sensação de abuso de lhe serem dirigidos piropos não amáveis. A um deles incomoda „se  

a gaja for feia“ (CQ081; 24). Dois (CQ036; 22, CQ54; 29) já receberam piropo de homem 

homossexual158. O último nomeado tem o costume de recebe piropos, mas não gosta de ser 

alvo e inclusive já viveu de lhe ser apalpado rabo por uma mulher. O informante CQ057 não 

gosta por simples facto de serem mandados por mulher. Prefere os elogios relacionados com  

a sua profissão. „Enquanto elemento masculino, não me sinto muito confortável a receber 

piropos de mulheres. O piropo, por norma, tem uma mensagem de cariz sexual, ou 

relacionado com um convite ao sexo. Eventualmente, por na cultura latina serem os homens 

que habitualmente tomam a iniciativa pessoalmente não me sinto muito à vontade à receber 

piropos“ (CQ057; 54). De uma certa reluctância falou igualmente a informante CQ006 (34): 

„Os homens parecem que se assustam.“ 

 

Percebemos a situação de mandar/receber piropo como a luta das faces. Não é 

propriamente o piropo o que gere as situações embaraçosas, nem a situação em si, mas sim  

o efeito que tal situação tem sobre nós. Consideramos que o piropo gere conflictos internos: 

                                                 
157 Admitimos ter experimentado um pouco. Não costumamos fazê-lo, era apenas para testar uma hipótese que 
tinha a ver com o nosso estudo de piropos. 
158 Os piropos não ocorrem apenas entre os indivíduos heterossexuais. A informante CQ049 reportou tê-lo 
recebido de parte de mulher. Por mais interessante que nos pareça, não abordaremos este tema. Limitamo-nos  
a exprimir a nossa convicção que o fenómeno deve existir também na comunidade gay e lésbica. 
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a) Por causa da inatenção civil quebrada, o alvo hesita entre responder e não responder 

quer o piropo é bom quer é (muito) mau. 

b) Se for um piropo elogioso, já o facto de ser abordado por desconhecido, ou seja de ver 

a sua privacidade perturbada contrasta com a realidade de ser elogiado. 

c) Se não for um piropo ordinário, mas sim do tipo ‘És boa como sol, até custa olhar de 

frente’, o alvo está ofendido, mas está, provavelmente, com a vontade de rir. 

d) Se o piropo for ordinário, o alvo está ofendido, mas há o costrangimento social de ser 

cortês. 

 

Os membros dos dois géneros vivem então o desconforto ao receber o piropo. Ao nosso 

ver, trata-se, porém, de duas posições distintas de ponto de vista qualitativo. Repara-se já na 

forma como o conjunto de informantes abordou o questionário. Os homens, regra geral, 

davam as respostas mais curtas, jocosas e levavam tudo na brincadeira. Já muitas mulheres 

não achavam piada ao assunto. Suas respostas eram mais compridas, emotivas e abertamente 

hosteis ao piropo. O tom geral era de quem agita. „Se alguém me dissesse algum [piropo] eu 

ia-me sentir bastante ridicularizada... porque uma mulher não é só um corpo, ou só uma 

vagina, mas muitos dos piropos basicamente é isso que dão a entender. E são bastante... rudes, 

violentos, pornográficos. O emissor deste tipo de piropos basicamente dá a entender que 

trataria a mulher como uma boneca insuflável, ou qualquer coisa assim, até podia ser uma 

pedra, inanimada“ (CQ 123; 21). O piropo falta ao respeito à mulher. 

A segunda diferença consiste na proporção de como o piropo marcou a vida dos 

informantes (n°35). Enquanto que o único momento mesmo saliente no campo masculino era 

o pedido em casamento (CQ064), no campo feminino era outra coisa. Apesar de não o indicar 

como a resposta da respectiva pergunta, 3 mulheres partilharam connosco as más experiências 

relacionadas com o piropo de que nunca mais se esquecem. As situações deixaram um traço 

profundo de nojo e/ou de susto. „Um homem português velho no meio da rua (…) me disse 

‘comia-te-toda’, tinha por volta dos 14 anos, fiquei assustada e mal-disposta (…), estava só, 

corri, corri para casa“ (CQ067; 28). As respostas das mulheres revelam claramente  

as sensações desagradáveis que vivem ao serem apostrofadas. Não admira que são elas quem 

toma medidas efectivas para evitar receber o piropo (n°31). Em comparação, 2 homens 

(„Faço tudo para passar despercebido“ CQ022) e 12 mulheres! 

„Não olho nos olhos de grupos de homens que estejam a olhar fixamente e acelero o passo“ 

(CQ088; 24). 
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„[R]eprimo-me um bocado relativamente à forma de vestir exactamente para que não me 

chateiem“ (CQ009; 27). 

„Trolha português, 40 e tal anos, ‘elogiou’ o meu peito e fez-me sentir desconfortável (...) até 

pensei se a roupa que levava vestida transmitia uma imagem errada“ (CQ089; 19). 

Os piropos ofensivos exercem o controlo sobre as mulheres, tal como os piropos 

elogiosos. A pressão é, no entanto, incomparável. Para elas evitarem o piropo, hão-de 

preponderar a maneira de vestir, a maneira de se comportar, por onde passar etc. É uma 

ameaça, um terror. Muitas das nossas informantes vivem medo ao receber piropo. Ao nosso 

ver, e acreditamos que não apenas nosso, este tipo de piropo tem os traços de assédio sexual 

visíveis, tal como o define a Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Como reagir? No caso de piropo ofensivo, é a face do autor ao detrimento da face do 

falante. “A liberdade de uns termina onde começa a dos outros“ (CQ045). Os informantes 

(mulheres e homens) responderam que a melhor reacção é ignorar (o mais frequente), pedir  

o respeito ou responder com ofensa. Ao pedir respeito, o autor, se é razoável, cala-se, pede 

desculpas ou recorre a outro procedimento de salvar a face. Tendo em conta que o autor não 

hesita em mandar piropo ofensivo, não achamos que este cenário seja comum. Ignorando,  

a cara do alvo fica destruída e o autor domina a situação. Sendo o autor homem, assume  

o papel do activo, a mulher-alvo assume o papel do passivo por completo e aguenta. É o que  

é suposto fazer parte do seu papel. Sempre há a imagem de ‘senhora’. A substância do 

conceito é a soberania, algo que está superior ao nível baixo, neste caso qualquer tipo de 

piropo indelicado. Isso requer não prestar a atenção a estar abordada na rua de maneira 

parecida, porque não a devia tocar. Nem pensar em responder, usar palavras tabu, isto é pagar 

o autor na mesma moeda. Ao usar o mesmo registro de fala como o autor, a mulher é vista 

muito pior que ele. Não cai de terra, mas sim do pedestal. Ao mesmo tempo, o seu  

amor-próprio, a sua dignidade sofrem por ela não reagir à agressão que a fez perder a face. 

Responder de maneira educada não resolve a situação, porque as armas de que dispõe são 

fraquinhas. Por isso consideramos que a mulher vive o risco duplo, quer perde a face quer 

perde o estatuto de senhora. 

Responder de maneira raivosa pode dramatizar a marcha dos acontecimentos.  

A agressividade verbal tem a tendência de escalar e pode transformar-se em agressão física. 

Seja como for, o segundo turno podia ser o ‘knock-out’ para a mulher. 

Não achamos que ignorar a situação seja a solução satisfatória. Se queremos que a mulher 

fosse senhora, é preciso abordá-la como uma senhora. Julgamos que por causa do risco duplo, 

a mulher devia servir-se de armas personalizadas. Fortes, mas não comprometedoras. Uma 
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resposta rápida e breve que ataque com estilo e ridiculize o autor. Dado que a mulher não 

costuma envolver-se em práticas verbais que desenvolvem as destrezas linguísticas  

e a presteza em responder, fica chocada ao enfrentar uma palavra tabu ou uma situação de 

conflito verbal159 e nem consegue reagir. Corre do campo de batalha levando a vergonha 

consigo. 

Encontrámos na Internet vários exemplos de piropo atrevido e/ou ofensivo e de resposta 

pronta. 

 

a) - Estás à procura de boa companhia? 

- Estou, mas contigo por perto vai ficar muito mais difícil. 

b) - Tu és linda demais, só tens um problema: a tua boca está muito longe da minha! 

- Questão de higiene. 

c) - Como eu queria ser esse gelado! 

- Além de ser fresco, queres ter o pau enfiado no rabo também? 

 

As mulheres aparentemente podem defender-se com elegância. A questão é quem é 

o autor dessas frases, era mesmo uma mulher quem o fez? Isto era a dúvida nossa até obter  

os questionários preenchidos. A informante CQ074 (21) em vez de avaliar as sequências na 

secção C, como lhe foi pedido, respondeu assim:  

 

b) Posso não ser bonito como o Brad Pitt, nem ter os músculos do Schwarzeneger, mas  

a lamber sou uma Lassie. 

„Dizia-lhe para ele não se aproximar de mim até arranjava uma caleira para as pulgas.“ 

f)  A tua mãe só pode ser uma ostra para cuspir uma pérola como tu. 

„A tua mãe só pode ser um camelo para cuspir um escarro como tu.“ 

g) „Me diz, gostas de fazer coisas, né?“ 

„Desde que não seja contigo…“ 

h) „Metia-te-a inteira até que ma mordesses.“ 

„E se eu te mordesse já?“ 

 

Achamos muita graça. Ao nosso ver é a prova de que é possível aprendê-lo. Não interessa 

se a menina em questão respondeu de maneira espontânea ou se teve que reflectir nisso. Não 

                                                 
159 Como vimos, os rapazes envolvem-se na prática do insulto ritualizado, dirty dozens, comum a várias 
comunidades linguísticas. 
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importa quem é o autor das frases. Se os homens podem aprender a dar piropos nos 

prefabricados, porquê as mulheres não possam aprender as respostas de mesma maneira?! 

Uma vez que os ditos piropos circulam na sociedade, é uma razão a mais. A prática faz 

mestre, ou seja, pouco a pouco as mulheres começariam a reagir dando as suas próprias 

respostas, a auto-confiança ia subindo ao ver que o procedimento funciona, o que ajudaria  

à esperteza das mulheres. 

 

As nossas conclusões podiam dar impressão de estarmos contra o piropo. Muito  

ao contrário. Estamos apenas contra a prática assimêtrica que discrimina as mulheres. 

 

3.2.7 A Forma do piropo 

O piropo pode dar impressão de que não se trata de interacção, mas sim de solilóquio.  

O que o piropo e o solilóquio têm em comum é ir contra as regras sociais. O piropo rompe  

a inatenção civil e por vezes as regras morais. O solilóquio rompe com a sociabilidade, é um 

comportamento anti-social. Contrariamente ao último, o piropo tem o seu alvo que é diferente 

do autor. No discurso directo é claro quem é o alvo. No indirecto, é o indivíduo de que se fala, 

os companheiros do autor, eventualmente todas as pessoas presentes que o ouvem. 

O intuito do piropo é transmitir uma informação nova e modificar ou alargar o ambiente 

cognitivo mútuo (Sperber & Wilson 1995). É porquê falamos de contínuo avaliativo, 

especialmente da escala quantitativa verbalizado – não verbalizado. Não importa a forma, mas 

sim a intenção comunicativa que se manifesta. Aliás, o intuito de comunicar demonstra-se 

igualmente nas situações onde um dos falantes é aparentemente estrangeiro. Um dia 

recebimos „What a beauty!“ quando estávamos a passear em Lisboa e conversar em checo. 

O piropo partilha muitas características com a conversa. A diferença fundamental é que 

o alvo não é obrigado a responder. A palavra não lhe é frequentemente dirigida directamente  

e porque o piropo quebra com a regra da inatenção civil. No entanto, a interacção tem lugar. 

Nem sempre as duas partes do par comunicativo têm que ser realizadas. O que importa  

é o feed-back que a mensagem chegou ao alvo. Silêncio, sorriso, olhar fixo ao longe, tensão 

de músculos, ... podem ser o feed-back do piropo. Caso a resposta ocorra, o piropo tem  

a forma de uma conversa curta. Observamos um par adjacente que é um conjunto de dois, três 

ou mais enunciados associados. „No caso de o par adjacente ser constituído pelo 

agenciamento de dois actos, o primeiro constitui a primeira parte e o segundo é considerado  

a réplica. No caso de ser constituído pelo agenciamento de três actos, considera-se o primeiro 

o acto iniciativo, o segundo o acto reactivo e o terceiro o acto avaliativo“ (Rodrigues, 2001, 
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p.230). Esta estrutura corresponde perfeitamente à estrutura em questão: piropo - reacção 

raivosa - palavra final ou piropo - agradecimento- acréscimo de mais um piropo, por exemplo. 

O piropo tem a forma de constatação ou de proposta. A proposta é a primeira parte do par 

adjacente proposta - aceite. É raro, a aceitação ter lugar, porque o conteúdo e a situação 

comunicativa o impedem. Caso tenha lugar, ou é para provocar ou para deixar o autor 

desprevenido. 

 

3.2.7 Falar do piropo 

„[Os piropos s]ão engraçados quando direccionados a terceiros, incomodativos quando 

direccionados à nossa pessoa“ (CQ088; 24). 

 

O piropo nem sempre é desagradável. Na interacção com os amigos, é comum falar de 

piropos. Provavelmente é a única ocasião, em que ninguém se sente desconfortável e todos 

ficam à vontade. Nesta situação não se trata de comunicação directa em que o piropo lesiona 

a face. É sujeito a metacomunicação, torna-se ‘manso’. Até os informantes que não costumam 

lançar piropos, falam deles com os amigos. Um exemplo por todos é a informante CQ019 

(25) „Nunca lancei nenhum piropo (…) no entanto, num núcleo de amigos é um tema que por 

vezes provoca muita risada e diversão (…)“. E em reacção ao piropo b) da secção C 

a informante escreveu „Muito divertida. Usava na perspectiva de tema de grupo. Suscitou 

uma risada no meu local de trabalho.“160 Até os mais ofensivos são capazes de fazer rir muitas 

pessoas desde que tenham alguma piada. Regra geral, mais grosseiros são os piropos, mais 

piada suscitam. Até parece que o piropo é um dos temas de conversa que demanda 

acompanhar a moda: „É sempre bom ter um piropo novo na manga para impressionar“ 

(CQ094; 18; sexo feminino). Até há quem compete quem sabe mais piropos. Não sabemos se 

se trata de uma tendência generalizada, antes dá impressão de ser coisa dos jovens. Todos  

os inquiridos que acharam graça a ‘Lassie’ têm entre 18 e 31 anos. No entanto, todas  

as pessoas riem de coisas engraçadas desde que não ofendam, porque não a população 

portuguesa adulta? 

Parece que as mulheres não gostam de piropo não por causa de pruderie, mas sim por 

causa das situações a que o piropo as expõe. Veio a claro que pelo menos as nossas 

informantes se sentiriam à vontade de falar do tema independentemente da relação que 

tenham para com o interlocutor (n°15): 7 homens e 1 só mulher deram não categórico a esta 

                                                 
160 CQ019 era uma das estudantes que tinham a disposição a versão digitalizada do questionário. 
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pergunta. Parece que sobre o piropo já em si repousa a aura de tabu. É a razão que 

provavelmente explica porque um guarda recusou preencher o questionário com a resposta de 

não saber o que é, e a de um docente da FCSH „Acho que não tenho nada relevante para lhe 

dizer“. Não admira dada a temática e as palavras tabu. 

Quase todos os informantes falam de piropo com amigos, até em grupos mistos. A maioria 

deles reporta que os dois géneros, abordam o tema de maneira diferente o que parece ser 

condicionado pela repartição de papéis autor – alvo. As mulheres antes falam de piropos 

enquanto alvos (piropo engraçado ou grosseiro de que eram alvo, ou de que ouviram falar)  

e os homens enquanto autores (piropos que lançam, os que gostariam de ter lançado e não 

lançaram). É provável que esta tendência muda conforme a mudança na repartição dos papéis. 

 

3.2.9 As Funções 

Neste ponto apenas enumeramos as funções identificadas, porque já as expusemos nos 

capítulos precedentes. São as funções seguintes: avaliativa, identificadora, controladora  

e socializativa. Falta o piropo enquanto rito de cortejar. A função em questão pressupõe  

o carácter galanteador, isto é não ordinário, mas antes espirituoso. Vários informantes 

indicaram o uso de piropo nestas situações. Contudo, dado o conteúdo do corpus de piropos 

que construímos a partir de piropos fornecidos pelos inquiridos, constatamos que em Portugal, 

infelizmente, o termo ‘piropo’ aplica-se antes ao lado negativo do piropo, o assim chamado 

piropo a trolha. Beinhauer falou de piropos espanhois e latino-americanos como de poesia de 

amor popular. Se quiséssemos identificar o piropo português como um tipo de poesia, seria  

a poesia de escárnio e de maldizer161. 

O piropo, no entanto, não deixa de gozar de grande importância em Portugal. Há 

muitíssimas provas. Além das discussões sobre o tema são as recolhas, os sketches,  

as aplicações162, dezenas se calhar centenas de páginas Internet dedicadas ao piropo.  

Os adolescentes tal como os adultos vivem neste âmbito. Mesmo que não gostem tanto,  

o piropo faz parte da cultura. Uma amiga nossa respondeu a pergunta n°2 (O que pensa de 

piropo) que „Viveria muito bem sem eles“ (CQ124; 22). Sabemos que depois de um ano 

passado na República Checa ela estava com saudades de piropos e de comportamento mais 

aberto dos homens portugueses. Gardner (1984) e Moore (1996) descrevem como as mulheres 

acostumadas a ouvir piropos sentem a falta de piropos nas sociedades que não têm esse 

                                                 
161 O informante CQ129 (31) chama o piropo ‘canção de bandido’. 
162 A mais conhecida é a aplicação de rede social Facebook. Em Outubro 2009 houve 2 589 aderentes, em 
Agosto 2010 já houve 11 442. 
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hábito. Argumentamos que em todas as sociedades existe alguma forma de piropo. A maioria 

dos informantes concordaram nisso. Os restantes informantes reportaram o piropo ser próprio 

às culturas latinas. Julgamos que têm razão também. O piropo é muito mais presente na 

sociedade portuguesa o que dá a impressão da exclusividade. Repare-se que é uma das fontes 

de choque cultural. Para alguém, sobretudo se for mulher, que vive na sociedade onde este 

fenómeno está reduzido, é um choque. 

Seria interessante ver se piropo existe também na cultura Oriental, quais as suas 

particularidades. Os achados serviam de espelho para observar melhor o piropo na cultura 

Ocidental. Há diferenças culturais dentro da cultura Ocidental que se reflecte também no 

piropo. Há países onde é mais frequente, comum e o conteúdo é diferente. Podemos 

mencionar Portugal como país com frequência alta e conteúdo mais ‘quente’ e como  

o contrário a República Checa onde nem sequer existe o termo que designe o fenómeno. Este 

facto prova a sua importância nas culturas onde o termo existe. 

Temos as informações sobre piropos em outros países latinos, na França, na Inglaterra, na 

Áustria, na Índia, nos Marrocos. Segundo os informantes, o fenómeno lá existe, varia a forma 

e a frequência. Resta realizar o(s) estudo(s) comparativos. 

 

3.2.10 O Conteúdo 

O conteúdo do piropo é altamente estereotipizado. Não obstante, é fonte de informações 

interessantes. 

 

3.2.10.1 O Piropo prefabricado 

Beinhauer (1960) fala do piropo como de uma espécie de arte que, além do manejo 

magistral da língua, consiste na rápidez e na espontaneidade. Admete que é preciso  

aprendê-lo. Como já assinalámos mais em cima, os portugueses (brasileiros, moçambicanos, 

angolanos) aprendem a fazer piropo por mimetização. Argumentamos que os piropos que 

circulam não apenas na consciência do povo, mas sobretudo na Internet, servem a esta 

finalidade. A forma é curta, impessoal. Tipicamente são frases feitas que vão de boca a boca. 

O facto estarem rimadas facilita a memorização. Ao se encontrar na situação em que o autor 

potencial queria mandar o piropo, é fácil recorrer a elas. A nosso ver, trata-se de piropos 

prefabricados. Às vezes calham, outras vezes não têm nada a ver com a situação comunicativa 

concreta. „Durante uma conversa animada (…) ‘gosto mais de gema’ porque a rapariga se 

chamava Clara, lembrei-me deste piropo e a sensação foi engraçada e a reacção também“ 

(CQ119; 24). 
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Analisando os questionários preenchidos, reparamos no que o piropo ‘Ó jóia, anda cá  

ao ourives’ apareceu várias vezes. A ideia que este achado nos dou é que tal como nas outras 

áreas de vida humana, podia haver a moda. Alguns inquiridos igualmente avaliaram  

as sequências da secção C por locução ‘na moda’. A secção C foi formada a partir de recolhas 

de piropos e de próprias experiências. O intuito era representar as sequências mais típicas 

conservando a diversidade. Segundo os informantes, conseguimo-lo pelo menos parcialmente. 

Muitas pessoas se queixavam da falta de criatividade. Outras nunca tinham ouvido certos 

piropos e achavam-nos engraçados. Apesar do poder dos média, ainda não conseguiram 

unificar o conhecimento dos falantes. Uma grande parte de piropos do nosso corpus era de 

carácter prefabricado. Julgamos que pode ser causado por o piropo prefabricado ficar na 

memória. Mas o piropo personalizado fica também e ainda por cima tem maior efeito. Segue  

a prova de que o piropo pode ser personalizado para qualquer pessoa e em qualquer situação. 

Em resposta à pergunta n°10 Qual foi o último piropo que deu? o informante CQ014 (28) 

respondeu: “Não lembro... sou casado e minha esposa pode ver isso. Mas a entrevistadora 

pode me responder qual é a cantada que funciona melhor com você? Assim ajusto  

os argumentos.“ 

 

3.2.10.2 As Funções de linguagem 

Nos piropos das recolhas A, B e C identificámos todas as funções de linguagem. 

Começamos por mencionar a  função fática, isto é estabelecer e/ou manter o contacto 

entre o autor e o alvo. Visto que no espaço público não se espera a comunicação, é a nosso ver 

a função crucial para o sucesso do piropo. Estabelece-se não apenas pelo vocativo, mas 

igualmente através de outros itens lexicais. 

Olá! Alô? 

Ó menina - Ai brasa 

Garboso - Loirinha?! 

Minha senhora, troco a sua filha por um piano. Assim podemos tocar os dois. 

O piropo pode ser destinado apenas à(s) mulher(es) que andam na rua com filha, ainda que 

o alvo não vise a produzir qualquer efeito na mãe (a não ser a provocação ou susto), mas antes 

na filha. 

 

Quando o contacto está estabelecido, é preciso transmitir a nova informação, informar 

o alvo. Isto é a função referencial ou denotativa. 
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És toda boa. 

Abençoados pais que conceberam esta coisinha linda. 

Estou a lutar desesperadamete contra o impulso de fazer de ti a mulher mais feliz do 

mundo. 

 

A função conativa ou apelativa encontra-se em quase todos os piropos, quer que seja 

exprimida de maneira directa (ordem), quer indirecta (asserção, pedido). 

Anda cá que te vou dar uma sessão de raboterapia. 

Ó boneca, era a estrear. 

Ó meu Deus, se o senhor me desse a graça de ter uma mulher destas, eu nunca mais 

faltava à Igreja! 

 

A função expressiva ou emotiva ocorre quando o piropo se centra ao seu autor. Assenta na 

expressão das opiniões e das emoções do autor. 

 

Só a mim é que não me calha uma destas na rifa. 

Acreditas em amor à primeira vista ou tenho que passar por aqui outra vez? 

Ó filha, agora já percebo porque é que tenho a talocha nas mãos. 

 

A função poética põe em evidência a forma. É o interesse em como o piropo está 

organisado, valorizam-se as palavras, as suas combinações, ritmização, figuras de estilo etc. 

Acende cigarro no chame do seu olhar. 

Por acaso não és diabética? É que tens um olhar que é um doce. 

Pela frente, por trás, a mim pouco me interessa a ti tanto te faz. 

 

Não é fácil encontrar a função metalinguística, mas há até em piropo. 

Oh morcona, comia-te o sufixo! 

Mandava-te um piropo. 

É a primeira vez que não faço o piropo ao enfrentar uma moça tão bonita. 
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3.2.10.3 O Tema e o léxico 

O tema do piropo é basicamente o aspecto físico163 e a sexualidade. Quer seja o elogio de 

um indivíduo (a) atractivo quer derisão de um indivíduo (b) menos atractivo.  

 

a) Ó jeitosa – Princesa - Oh grosso                  b) Oi gelatina - Oh trambolho 

    Teu nome é Tâmara? Támaravilhosa!              És mesmo gata... com esse bigode. 

    Oh boa, és como o médico me receitou.           Não és nada de se deitar fora, já tive pior. 

 

Tal como nos piropos em espanhol (Beinhauer, 1960), nos piropos portugueses figuram 

frequentemente as partes de corpo: olhos, lábios, peito, rabo, pernas. À primeira vista, ‘rabo’ 

está na primeira posição. 

Que olhos bonitos; que olhos bonitos ciganos você tem. 

Com esse olhar tão doce dás-me vontade de chupar-te o olho. 

 

Com uns lábios desses, quem é que queria os três pratos! 

Oh filha, tens uns lábios que faziam feliz qualquer chupa-chupa! 

 

Com essas bóias nunca mais tinha medo da água. 

Ora aqui está uma moça com sítio onde agarrar! 

 

Se o teu cu fosse um banco, fazia uma poupança a taxa fixa. 

Ó filha, com esse atrelado só com carta de pesados. 

 

Belas pernas! A que horas abrem? 

Pernoca! 

 

A sexualidade está ligada ao aspecto físico que é o segundo grande tema. A sexualidade 

feminina aparece como algo atraente ou algo que se ataca (ou a do alvo ou a da mãe do alvo). 

O piropo trata os tabus linguísticos, isto é certas partes de corpo, a sexualidade e o sexo, em 

público. Daí também o uso de imagens, eufemismos, alusões, equívocos etc. 

 

 

                                                 
163 Apenas um piropo teve a ver com outras qualidades do alvo (És boa no que fazes, CQ094). 
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Se eu fosse jardineiro nunca te faltava água. 

O boa, vou-te meter de tudo….. menos medo. 

Se fosses um barco pirata, comia-te o tesouro que tens entre pernas. 

Se os espermatozóides fossem pirilampos o teu cu era uma discoteca. 

Posso pagar-te uma bebida ou preferes dinheiro? 

A tua mãe é como o Pingo Doce… sabe bem, pagar tão pouco. 

 

O tema, os actantes e o setting determinam o registo. É claro que o autor do piropo poético 

ou ‘neutral’ recorre aos meios de expressão completamente diferentes que o autor do piropo 

(mais) agressivo. No primeiro caso é a língua padrão, no segundo o slang. Usam-se os meios 

expressivos acentuados pelas figuras de estilo, vulgarismos e campo semântico de 

alimentação, rica em conotações sexuais. 

 

Oh faneca! Vai um linguado? 

És boa como o milho, comia-te toda! 

Ó febra queres encostar-te aqui à brasa? 

Ainda dizem que a fruta verde não se come. 

O teu cu é tão doce que até o comia ás colheres. 

Se os teus lábios fossem leite e os meus arroz… Que arroz doce tão bom faríamos. 

 

A designação do autor e do alvo, eventualmente só do alvo diz respeito ao papel do 

passivo. Aparece como algo que é (a) manipulado, trabalhado ou comido (por autor). Outra 

possibilidade é a associação a (b) animal. 

 

        a) Se fosses Lego, montava-te! 

Oh avião deixa-me ser o teu piloto. 

Ó jóia, vai cá ao ourives. 

Tanta terra para lavrar e o meu arado a ganhar ferrugem. 

 

        b) Queres mel minha abelhinha? 

Queres leite minha vaca? 

 

É comum o autor estilizar-se ao papel de pai, o alvo vê-se no papel da filha. Menos 

comum é o autor falar do alvo como da mãe. 
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Oh filha, anda cá que o pai não aleija! 

Oh filha, tens trabalhos de casa? O paizão ajuda-te com os da cama. 

Oh filha, mamava-te até ao osso hióide. 

 

Aliás, os piropos falam frequentemente dos pais do alvo. Concedemos à ideia de 

Beinhauer (1960) de que se trata de elogio da mãe, mas nem sempre é assim. Além disso, 

observa-se que a mulher é apresentada pela função biológica, o homem pela profissão. 

Abençoada a mãe que pôs uma filha destas no mundo. 

Mãe que pare assim, devia parir de três em três meses. 

Ó filha, o teu pai é arquitecto, és cá uma obra! 

Oh filha, o teu pai deve trabalhar nos correios, é que tu tens cá um pacote! 

 

Encontramos uma forte componente cultural que prova a ligação do piropo com a cultura. 

Seria quase impossível entender o piropo sem os conhecimentos da sociedade portuguesa (a). 

Por exemplo o piropo de Modelo e de Continente não tem tanta piada sem saber que são 

nomes de duas cadeias de supermercados portugueses. É porquê muitas vezes os estrangeiros 

vêem o piropo como simples brejeirice, não percebem o segundo plano. É interessante ver  

a vivacidade do fenómeno que se traduz também nos piropos que reagem aos acontecimentos 

recentes (b). 

a) És pequena e boa como a sardinha.164 

Hmmm, fresquinha, fresquinha, pareces uma folhinha de alface. 

Deves ter cuecas da TMN, porque teu rabo é um mimo. 

Ó filha, tens carinha de modelo mas o teu cu é um continente. 

Isso é que são carnes, não as que a minha mãe põe no cozido à portuguesa. 

b) Oh boa! Sopra aqui na minha vuvuzela!165 

 

Conforme a tonalidade do piropo varia o uso das formas de tratamento. Apenas dois 

piropos de que dispomos contêm a forma de tratamento V. O resto usa T. A questão é se se 

trata de T de solidariedade ou antes de T de poder. 

Acende cigarro no chame do seu olhar. 

Os meus olhos ofuscaram-se com a sua beleza. 

 

                                                 
164 Esta expressão utiliza-se muito no Alentejo. 
165 Acrescentado ao Facebook dia 24 de Junho 2010. 
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É difícil imaginar um piropo de desconhecido tipo ‘Ó menina, a sua inteligência brilha 

como o sol!’. Mas se houvesse, poderia conter a 3a pessoa de singular? A temática seria 

diferente. A mulher seria vista como um ser inteligente, não um mero objecto sexual bonito,  

e por isso digno de ser tratado com respeito. 

 

3.2.10.4 A Estrutura sintáctica 

Como vimos, o piropo varia bastante. Neste ponto consideramos dois grupos de piropos. 

Piropos simples e piropos complexos. Os primeiros são, a nosso ver, os mais frequentes. 

Ou se trata da cadeia ou de uma parte da cadeia cumprimento/interjeição – vocativo. 

Olá! 

Olá, princesa! 

Oi menina! 

Linda! 

 

Ou interjeição/cumprimento – vocativo – verbo, as duas partes rimam frequentemente. 

Ó flor, deixas pôr? 

Oh musa, dás-ma tusa. 

 

Ou a sua estrutura corresponde à do elogio SN – Cópula – M – Sadj/SN. 

És toda boa. 

És cá um pão. 

Esse rabinho deixa-me doida. 

 

Os piropos mais complexos formam períodos complexos. 

És tão doce que só de olhar para ti engordo. 

Posso não ser muito giro mas sou o único tipo que está a falar contigo. 

Ó filha, se o teu cu fosse uma torrada, precisava de um remo para o barar. 

 

3.2.10.5 As Figuras de estilo 

É a maneira como o piropo explora as possibilidades da língua portuguesa que lhe dá  

o charme. Muitos dos informantes reportaram que a única razão porque o piropo os interessa 

são os jogos de palavras, sentidos duplos etc. „Quanto mais elaborados, mais me prendem  

a atenção“ (CQ085). 
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Antes de enumerar algumas das figuras de estilo a encontrar nos piropos, paramos para 

tratar da energia do piropo. Joga muitas vezes com os opostos, positivo – negativo, elogioso – 

ofensivo. Há duas fazes, ascensional e decrescente. Assim o piropo crê as espectativas que 

destrui imediatamente. Isso lesiona a face positiva. É conhecido também em checo, há por 

exemplo o piropo ‘Os teus olhos são como dois poços. Falta cuspir neles’.  

O que acontece? O alvo vai criando as espectativas, empenha-se e de repente vê-se 

ridiculizado. 

Tu caíste do Céu! Foi pena teres aterrado de cara. 

És bonita como o sol, que até custa olhar de frente! 

 

Outro traço característico é a reciclagem de frases feitas, frases famosas, clichés. 

Empregando-as em contexto diferente, crê-se o efeito cómico. 

Se somos o que comemos, eu amanhã podia ser tu. 

O teu rabo é como as cenouras, faz bem aos olhos. 

Por acaso és católica? É que tens um cu que valha-me Deus. 

 

Toca o plano fonológico: 

És como helicóptero, gira, gira, gira e boa.166 

Se o Jean Jacques Rousseau, posso roçar também? 

Quer estrela, quer cometa? 

 

Já mencionámos a rimação, costuma ser a rima rica. 

Ó Vanessa, vamos nessa? 

Oh flor, deixas pôr? 

 

A mais empregada das figuras de estilo é a silepse, consiste no emprego de uma palavra 

simultaneamente em sentido próprio e figurado. 

O teu pai deve ser terrorista. És cá uma bomba! 

És mesmo esguia, pareces uma sereia: metade mulher, metade baleia. 

Ppssstt, ppssstt!!! ...ó boa!!! ...quando se acabar o spray levas com a lata!!! 

                                                 
166 Especialmente engraçado no Norte de Portugal por causa da inexistência da consoante fricativa sonora  
labio-dental [v] no dialecto. 
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A metáfora: 

Não sabia que a flores tinham pernas. 

Ó jóia, já não falas ao ourives? 

 

Comparação: 

És bonita como o sol, até custa olhar de frente! 

Tirava-te a roupa como as pétalas a um malmequer. 

 

Hipérbole: 

Deves ser com certeza uma das sete maravilhas dos Açores. 

O teu pai foi o maior ladrão de toda a humanidade, porque robou uma estrela do céu. 

 

 

3.3 A Classificação 

Podemos dar várias sugestões da classificação do piropo. Pedimos aos informantes para 

traçarem uma (ou mais) classificação (-ões). Eis três que achamos interessantes: 

Piropos amorosos, de engate, malandrice, gozo (CQ065). 

Piropos elegantes e inteligentes, piropos repetidos e gastos, piropos ordinários e 

inconvenientes (CQ044). 

Românticos, são exageradamente elogiadores; Simpáticos, são bons de se ouvir; 

Galanteadores, são frases de engate; Ofensivos, são sexuais; Grosseiros, são ofensivos e 

sexistas (CQ002). 

As primeiras duas provêm de homens, a terceira de mulher. Ao nosso ver, a primeira 

classifica segundo a função do piropo do ponto de vista do autor. A segunda é ponto de vista 

de alguém de fora, a quem o piropo não tocou. A terceira é ponto de vista de alvo e o efeito 

que crê. 

 

Propomos as classificações seguintes: 

a) o género do autor, género do alvo 

b) o conteúdo aceitável – inaceitável 

soft – hard 

c)  o efeito que produzem: lisonjear - ofender 

d)  forma simples – complexa 

directo – indirecto 
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e) personalizado – civil - prefabricado 

e) culturalmente condicionado - não condicionado – universal 
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4. CONCLUSÃO 
 

O piropo é um fenómeno sociolinguístico, isto é tem a dimensão linguística e a dimensão 

socio-cultural. É conhecido sobretudo o piropo na língua espanhola, uma vez que está falada 

em Espanha e na América Latina, ou seja a parte preponderante das culturas latinas. Aí  

o piropo é associado à ideia de galanteio e de rito de cortejar, eventualmente  

ao comportamento machista. A segunda cultura que deixou o piropo ser conhecido é a  

anglo-saxónica. O fenómeno reveste-se de nome Street remark ou Stranger compliment e é 

visto como parte do assédio sexual, mais concretamente do assédio de rua. Pouco se fala  

e pouco se sabe sobre o piropo em português fora dos países lusófonos. Apesar de a Língua de 

Camões ser falada em Portugal, no Brasil e outros países de língua portuguesa, por outras 

palavras, por 230 milhões de falantes, a realidade do piropo em português é ignorada no 

mundo. Há portanto lacuna no conhecimento linguístico no nível mundial, dado que  

o fenómeno, apesar da tendência de ser universal, diversifica-se em função de comunidade 

linguística. É o caso do piropo português. Vimos que na tradição anglo-saxónica é visto como 

um comentário entre desconhecidos que tem lugar no espaço público. Pode ser agradável, mas 

nunca perde o traço de permissividade o que o faz tornar-se ambíguo e potencialmente 

intimidador. Na cultura hispano-americana o piropo é um comentário de índole sexual (mais 

ou menos manifesta) proferido por desconhecido assim que por conhecido e mesmo íntimo. 

Concebe-se como arte popular e a propriedade mental de toda a colectividade. Visto de fora, 

tem traços sexistas o que neutraliza o facto de ser proferido não só por homem, mas também 

por mulher. Na base de inquérito em forma de questionário chegámos a novos conhecimentos 

sobre o piropo português. 

Se o objectivo do nosso trabalho fosse encontrar uma nova definição de piropo seria  

a seguinte: Uma sequência de natureza avaliativa com função identificadora, susceptível de 

suscitar conflitos internos. Caracteriza-se por grande variabilidade e actualmente o seu autor 

maioritário é o homem, o alvo maioritário a mulher. 

Os traços do fenómeno em geral que o piropo português apresenta é que se trata de 

sequência avaliativa com função identificadora cujo autor é na maior parte das vezes  

o homem e o alvo a mulher. O piropo em espanhol e o piropo português têm em comum  

a função de galantear, isto é definir o género do indivíduo de sexo masculino como homem  

e o indivíduo de sexo feminino como mulher. O seu conteúdo e/ou a impressão global que 

tem sobre a pessoa-alvo é positiva. Os falantes podem ser íntimos, conhecidos ou 

desconhecidos. O setting pode ser local público, semi-público ou privado. Ao contrário,  
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o Street remark, como o nome deixa perceber, é um comentário avaliativo que ocorre em 

locais públicos entre os desconhecidos. O efeito que tem sobre o alvo pode ser positivo, mas 

frequentemente é negativo, ou pelo menos constrangedor. Isso não provém apenas do próprio 

conteúdo que varia de um ‘elogio’ até ofensa de grosso calibre. A razão da sua ambiguidade é 

a forma da abordagem desvalida a que as mulheres-alvo são sujeitas. Seja como comentário 

positivo seja como ofensa o Street remark apresenta uma forma de controlo social sobre  

a mulher que na forma extrema confina ou mesmo representa o assédio sexual. 

Da análise dos inquéritos veio a claro que o conceito do piropo em português é 

heterogéneo. Nem todas as sequências que os informantes identificaram como o piropo 

correspondiam ao conceito do piropo em espanhol e/ou do Street remark. Os achados 

levaram-nos a adoptar a ideia do contínuo de sequências avaliativas a que o piropo português 

pertence. A sua forma e o conteúdo muda conforme três escalas. A escala quantitativa,  

a escala qualitativa e a escala de intimidade. O critério base é a actualização do conteúdo pelo 

alvo. Nesta perspectiva o piropo pode ser não verbalizado ou verbalizado, breve ou comprido. 

Assume várias tonalidades, nível de língua e o grau de elaboração diferentes. O autor e o alvo 

têm relação íntima, são conhecidos ou desconhecidos. Numa parte do contínuo, o piropo 

recobre-se com o elogio sendo proferido por pessoas conhecidas ou íntimas e não tendo cariz 

sexual. Muda em piropo em forma que corresponde ao piropo em espanhol. Este recobre-se 

parcialmente com o Street remark que no seu ponto extremo converte-se em ofensa e/ou 

assédio sexual. Descobrimos que em Portugal existem vários tipos de piropo que os falantes 

consideram como o piropo. Parece que há tendência ao que os falantes de idade madura, isto é 

aproximadamente a partir de 40 anos, consideram que é o piropo elogioso e o piropo amoroso 

(entre conhecidos ou entre desconhecidos com intuito de galantear). As respostas dos jovens 

dão antes a perceber que é o piropo ofensivo, por outras palavras o piropo brejeiro e piropo  

a trolha. No entanto, em geral, nem um nem outro grupo ignora o conceito do outro grupo. 

Conforme o conceito muda a apreciação do fenómeno. Os homens inquiridos, tal como  

as mulheres inquiridas demonstraram a posição hesitante. O que é o resultado das duas faces 

do piropo, a lisonjeante e a ofensiva, e da maneira de abordar a pessao alvo que é vista como  

a invasão à privacidade. As mulheres jovens mostram-se mais hosteis para com o fenómeno 

que as mulheres de idade madura. Os homens jovens mostram-se mais simpáticos para com  

o piropo, enquanto que os homens na idade madura mostram-se reservados, ainda que há 

quem são a favor do piropo. Julgamos que a causa do posicionamento diferente é  

a distribuição dos papéis estereotipizada que atribui o papel do activo, isto é do autor,  

ao homem, e o papel do passivo, isto é do alvo, à mulher. Manifesta-se, porém, uma tendência 
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crescente de papéis inversos que os dois géneros experimentam com certa ansiedade, o efeito 

de se envolver na actividade ‘inapropriada’. Há mulheres que utilizam o piropo no dia-a-dia e 

que desfrutam desta possibilidade sem qualquer traço de vergonha ou de remorsos. O piropo 

mostra-se como um género de fala ‘masculino’ ‘colonizado’ por mulheres de maneira 

progressiva e contínua. Dado que o piropo na América Latina é mandado por homem e por 

mulher de maneira cada vez mais igual, esperamos que um dia o piropo português não 

desaparecerá, mas tornar-se-á mais frequente ajudando à igualdade de géneros. 

Actualmente, o piropo de desconhecido é percebido pelas portuguesas como um acto 

ambíguo. Além dos conflictos internos que o piropo é susceptível de criar, o seu carácter 

avaliativo é experimentado como controlo, embora que não seja explícito. O piropo cujo 

conteúdo sexual é explícito, é vivido com constrangimento, medo e raiva. O efeito  

multiplica-se pela impossibilidade factual de se defender na situação comunicativa de maneira 

efectiva. É uma das consequências do padrão duplo que pesa sobre as mulheres. Para o fim de 

defesa verbal, julgamos apropriado que as mulheres aprendam e treinam as respostas cabíveis 

nos prefabricados tal como o fazem os homens na infância/adolescência. 

Tipicamente o constrangimento não é vivido na situação de metacomunicação visto que  

a face do autor nem do alvo estão ameaçadas pelo piropo, mesmo se um certo tabu repousa 

sobre ele. 

O facto de ser discutido no dia-a-dia e a quantidade da sua presença testemunha  

a importância do piropo na sociedade portuguesa. Argumentámos que o fenómeno é universal 

para todas as comunidades linguísticas ainda que sujeito à grande variabilidade no que diz 

respeito à frequência, forma, tonalidade e o grau de atrevimento. Existe igualmente na 

sociedade checa, mas a sua frequência é baixa de tal maneira que passa despercebido e nem 

sequer tem o seu próprio nome. 

Na última parte do nosso trabalho demonstrámos o carácter estereotipizado do piropo que 

toca sobretudo a temática. A estrutura sintática varia. Esboçámos igualmente como o piropo 

explora as possibilidades da língua portuguesa o que lhe dá o charme. Além da reciclagem de 

itens lexicais, joga com o plano fonológico e emprega as figuras de estilo. 

  

Para aprofundar os conhecimentos sobre o piropo português, julgamos necessário que seja 

efectuado um novo estudo. 
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5. ANEXOS 
5.1 Questionário 
 
INSTRUÇÕES 
Deverá preencher o questionário de forma ponderada e coerente.  
Seja síncero/a, escreva só o que realmente pensa e sente. Só sob esta condição os dados serão 
fiáveis. Se por ventura ficar envergonhado/a ao mencionar alguma situação por que tenha 
passado escreva-o, pois é também muito importante e faz parte do assunto. 
Tente responder a todas as perguntas. Saiba que não há respostas boas ou más, há só 
respostas. 
Tome o tempo que for preciso no preenchimento do Questionário. Tente descrever os 
acontecimentos por que passou, nomeadamente os piropos, com algum detalhe. 
 
Muito importante: escreve de maneira legível, de maneira que eu possa entender a sua letra! 
 
DADOS PESSOIAS DO INQUIRIDO 
Nome completo ou pseudónimo:  

Sexo:  

Idade:  

Escolaridade e Profissão: 

Naturalidade (país, região ou estado): 

Outros locais de residência prolongada: 

 

 

Secção A 
1. Sabe o que é piropo (cantada ou indirecta em contexto brasileiro)? Pode caracterizar 

este fenómeno e dar um (ou mais) exemplo(s)? 
 
 
 

2. O que é que pensa dos piropos? 
 
 

3. É costume seu lançar piropos, ou já o fez alguma vez? Em que circunstâncias? 
Descreva alguma situação, sff (mencionando quem foi a pessoa alvo- o sexo, idade, 
nacionalidade, classe social; qual a reacção da pessoa, onde aconteceu, o conteúdo do 
piropo, suas sensações quanto a isso naquele momento e as sensações que tem ao se 
lembrar, você foi acompanhada/o, que idade tinha etc). Sendo a resposta negativa, 
explique porquê, sff. 

 
 
 

4. Lembra- se do primeiro piropo que fez na sua vida? Que idade tinha? Poderia 
descrever como foi? 
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5. O que o/a incentiva a dar piropos? 
 
 

6. Já alguma vez deu um piropo a um homem acompanhado pela mulher ou a uma 
mulher acompanhada pelo homem? Descreva a situação com minúcia, sff. Sendo a 
resposta negativa, explique porquê. 

 
 
 

7. Como aprendeu a fazer piropos? Quando? 
 
 

8. Há algum ou alguns piropos de que gosta em particular? Cite-o(s) e explique porquê, 
sff. 

 
 
 

9. Há algum ou alguns piropos de que não gosta? Cite-o(s) e explique porquê, sff. 
 
 
 

10. Qual foi o último piropo que deu? Descreva a situação, sff. 
 
 
 

11. Costuma repetir um piropo ou sempre inventa novos? Em função de quê? 
 
 

12. Já alguma vez fez um piropo fora de Portugal/o Brasil etc.? Sendo a resposta positiva, 
descreva a situação. Sendo negativa, diga porquê. 

 
 

13. Na sua opinião, o que julga ser necessário para que uma pessoa receba um piropo? 
 
 

14. Fala de piropos com amigos, com amigas, ou em grupo misto? Quando em grupo de 
amigos, acha que as mulheres e os homens abordam de forma igual ou diferente, numa 
conversa, o tema piropos? Diga qual a sua opinião?  

 
 

15. Sentir-se-ia à vontade para falar sobre piropos com outras pessoas independentemente 
da relação que tenha para com elas? 

 
 

16. Qual é o lugar do piropo? Acha que faz parte da cultura portuguesa/ brasileira/…/ 
outra cultura? Porquê? 

 
 

17. Como é que os estrangeiros vêem o piropo? Porquê? 
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18. Trace uma (ou mais) classificação (-ões) de piropos e explique porque a(s) traça 

assim, sff. 
 
 

19. O que acha do facto de alguém fazer um estudo sobre piropos? 
 
 

20. Há algo que me queira comunicar, uma sugestão, adicionar ou alterar alguma 
informação. 

 
 

Secção B 
 

21. Recebe piropos? Com muita ou pouca frequência? Pode dar um (ou mais) exemplo(s) 
de piropos que recebeu? 

 
 

22. Tente descrever a situação de receber algum piropo (qual o/os autor/es do piropo- o 
sexo, idade, nacionalidade, classe social; qual a sua reacção, onde aconteceu, o 
conteúdo do piropo, suas sensações quanto a isso naquele momento e as sensações que 
tem ao se lembrar, você foi acompanhada/o, que idade tinha etc). 

 
 
 

23. Que idade tinha ao receber primeiro piropo? 
 

24. Já alguma vez recebeu um piropo quando acompanhado por uma mulher/ quando 
acompanhada por um homem? Descreva a situação com minúcia, sff. Se não recebeu, 
porque acha que foi assim? 

 
 

25. Qual foi o último piropo que recebeu? Descreva a situação com minúcia, sff. 
 
 
 

26. Como explica o facto de receber piropos? 
 
 

27. O que sente quando os recebe? Se sente várias coisas, mencione-as tendo em conta o 
piropo(s) que o suscitou (-aram), sff. 

 
 

28. Gosta ou não gosta de receber piropos? Pode explicar, sff? 
 
 

29. Qual é sua opinião quanto a piropos em geral? 
 
 

30. Faz algo de propósito para receber piropos? 
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31. Faz algo para evitar receber piropos? 
 
 

32. Já recebeu piropo(s) fora de Portugal/o Brasil etc.? Sendo a resposta positiva, cite-o(s) 
e descreva a(s) situação (-ões) com minúcia, sff. Sendo negativa, porque acha que foi 
assim. 

 
 

33. Achou alguma diferença entre os piropos de Portugal/ do Brasil etc e do estrangeiro? 
 
 

34. Costuma responder a piropos ou já tentou responder? Qual a reacção do autor? 
Descreva a situação com minúcia, sff. 

 
 
 

35. Há algum ou alguns piropo(s) que marcou (-aram) sua vida? De que maneira? Ou há 
algum ou alguns de que se lembra sempre? Cite-o(s), sff. O que sente? 

 
 

36. O que acha que é a mensagem de piropo? Porque é que existe? 
 
 

37. Acha que é possível aprender a receber piropos? Como? Conseguiu? 
 
 

38. Tem alguma sugestão de como agir perante o receber dos piropos? 
 
 
 

39. Há algo que me queira comunicar, uma sugestão, adicionar ou alterar alguma 
informação. 
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Secção C 

 
Comente as sequências seguintes: diga se seriam aceitáveis ou se as usava e em que 
condições. Se quiser pode acrescentar com as notas (como na escola: 0-20). 
 

a) „Porreiras!“ 
 
 

b) „Posso não ser bonito como o Brad Pitt, nem ter os músculos do Schwarzeneger, mas 
a lamber sou uma Lassie.“ 

 
 

c) "Ó meu Deus, se o senhor me desse a graça de ter uma mulher destas, eu nunca mais 
faltava à Igreja!" 

 
 

d) „Isto é Miss, é a Miss.“ 
 

e) „Grossa“. 
 

f) „A tua mãe só pode ser uma ostra para cuspir uma pérola como tu.“ 
 

g) „Me diz, gostas de fazer coisas, né?“ 
 

h) „Metia-te-a inteira até que ma mordesses.“ 
 

i) „Coisinha linda.“ 
 

j) „Você é lindo.“ 
 

k) „Mmmmmmmmmm…“ 
 
 
O que acha das sequências escolhidas em geral? 
 
 
 
 
 
Agradeço muito o seu tempo e a sua ajuda, acredite que vai ser muito útil. 

Eva Švarcová 
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5. 2 Corpus 
 
Recolha A 
 
Setembro 2007 – Julho 2008 
Para atrair atenção:  
1) „Psssssssssssssst!“ 
2) „Olá“/„Bom dia“/ „Boa tarde“ (até uma vez recebido de um velhinho de cadeira de rodas) 
 
A avaliação não verbalizada: 
4) buzinar 
5) gesticulação que tratava tamanho de nosso peito - feito por um rapaz (a cerca de 9 anos) 
6) „Mmmmmmmmmmmmmmmmmm“ (com uma curva melódica ascencional; recebido na 
presença de um amigo português) 
7) O assobio de um soldado de guarda em frente da Assembleia da República (a curva 
melódica ascencional). 
8) O assobio (a curva melódica ascencional; recebido na passagem entre duas faixas em frente 
da FCSH, feito por um condutor - estivemos virados de costas, se não tivesse assobiado, não 
teriamos reparado em nada) 
9) Mandar um beijo. 
 
A evaliação verbalizada: 
10) „Olá boneca.“ (proferido por um homem na casa dos 60) 
11) „Ó Princesa!“ 
12) „Ó Miúda!“ (o autor não reagiu à objecção de que podia ser mais original) 
13) „Muuuuuuuuuuuito boa!“ (a curva melódica ascencional). 
14) „Linda!“ 
15) „Que é linda!“ (o autor adressou-se directamente a nós) 
16) „Você é linda, menina!“ (pronúncia e prosódia brasileira) 
17) „Ó glória“ 
18) „Quê olhos!“ (pronúncia e prosódia brasileira) 
19) „Olha quem anda cá.“ (de um homem mentalmente atrasado) 
20) „Isto é Miss, é a Miss.“ (recebido em Písek, 25 mil habitantes; 15 anos; de um cigano na 
casa dos 50) 
21) „Je vois une belle fille…elle me sourit…“ (recebido em 16 anos, em Bruxelas, de um 
negro que estava a falar ao telemóvel) 
22) „Fofinha, gostas de beijinhos?“ (proferido por um indivíduo pertencente aparentemente à 
classe baixa, recebido na presença do amigo - já referido acima) 
23) „What a beauty!“ (recebido em Lisboa) 
24) „Do you know where´s the Brasil Embaixada?… É muito linda.“ (o homem atirou a nossa 
atenção pela gesticulação viva; a pergunta foi apenas um pretexto; o uso das duas línguas 
demostra a intenção de se fazer entender) 
25) „Bom dia, podia dizer-me como ir ao Oriente?… Gosto do seu corpo… Diz-me uma 
coisa, gostas de fazer coisas, não é?“ (recebido de um húngaro, português L2, na presença da 
filha dele, acerca de 6 anos) 
 
Setembro 2009 – Dezembro 2009 
26) „Que cara“ (três homens na casa dos 60 em frente de uma pastelaria, Cç da Estrela, 
passámos por meio do grupo em que estava, o piropo foi proferido só quando estivemos a 10 
passos deles, 12.9.2009, acerca de22h). 
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27) „Nooooooooooooossa!“ (a curva melódica ascencional, prolongada; dois negros na 
passadeira perto de Mq. de Pombala; 18.9.2009, acerca de 20h) 
28) „Boa noite menina“ (três homens na casa dos 50let, perto do Cais do Sodré, 3.10.2009, 
acerca de 23h) 
29) „Olha essa menina“ (três homens na carrinha de entregue, acerca de 30 anos, e 
possivelmente uma mulher; perto do Rato, 30.9.2009, acerca de 13h)  
30) Assobio – „Eu sou Mário. Seu serviço... Esta não se envolve com ninguém.“ (dois homens 
a trabalhar numa varanda, passámos por baixo; Campo de St. Clara; 30.9.2009, 9:30) 
31) „Porreiras“  (passeada com uma amiga, perto da Basílica da Estrela, o autor já na casa dos 
60; 1.10.2009, 22h) 
32) „Hello, how are you?“ (passeada com uma amiga, a falar checo em voz alta; dois homens 
sentados num banco no Jardim de Calouste Gulbenkian, 4.10.2009, 14h) 
33) Assobio - „Olá! Alô?“ (dois homens sentados num banco no Lg de Graça; 40 anos; 
4.10.2009, 15h) 
34) „Que calor, né?“ (sentada num banco no Jardim de Estrela; um homem na casa dos 60 
a passar e a abanicar-se com as mãos; 10.10.2009, acerca de 14:30) 
 
35) Jardim de Estrela, 10.10.2009, 16:30, dois homens sentados num banco, 40-50 anos. 
Ouvimos as vozes muito baixas a falar, provavelmente de nós. Ao voltar: 

- What´s your name? 
- Porque é que se dirige a mim? O que lhe dá direito? 
- Só queria saber seu nome, é tão bonita. 

Sentamo-nos longe da vista dos dois homens. Em 5 min o ‘piropista’ foi ter connosco. Depois 
de um vai-e-vem (coxo!) sentou-se ao nosso lado: 

- Não se aproxime! 
- Ah, sempre chateadinha. 

Fomo-nos embora para procurar um outro banco. Depois de alguns minutos foi ter connosco 
de novo. A passar: 

- Parece um bebé. 
- Vai-se lixar. 

Passou mais uma vez, sentou-se ao banco em frente de nós. Depois aproximou-se de nosso 
banco para perguntar o nosso nome e apresentou-se. 

- Não quero nada consigo. Vá embora! 
Sentou-se ao nosso lado. Demos um salto. Sempre não queriamos ir embora esperando que 
um banco já ocupado por alguém o dissuade. Sentámo-nos ao lado de uma senhora e o seu 
filho. Os bancos ao rededor todos ocupados. O homem veio novamente: 

- Eu só quero saber teu nome... Sempre de óculos de sol. 
Depois de um instante, sentou-se ao lado da senhora que tentou enxotá-lo. Ele insultou 
a senhora. Acabada a nossa paciência, antes de partir dissemos ao homem: 

- Não tem a mínima auto-estima. 
Pedimos desculpas a senhora e partimos com pressa. Susto! Descemos até Rato onde alguém 
se aproximou de nós de trás na passadeira – ainda mais susto. Só olhámos para trás em Mq. de 
Pombal!!! 
 
36) - Hello, how are you?“ 

- o dedo máximo esticado 
- Ahhhhhhhh (curva melódica descencional, a descepção marcante na voz) 

(passadeira em Picoas, dois negros, na casa dos 30, 10.10.2009, 17:30) 
37) „É a primeira vez que não faço o piropo ao enfrentar uma moça tão bonita.“ 
(depois de uns 20 minutos de conversa com o informante CQ128, 40 anos, 1.12.2009, 19h) 
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Recolha B: Inquéritos 
(Não há todos os piropos, nem todos os inquiridos. Colocámos apenas os piropos 
interessantes, isto é, que não se repetem sempre) 
 
CQ001 
Ó estrela, queres cometa. 
Tens um cu que parece uma cebola. É de comer e chorar por mais. 
CQ002 
Eh carapau!/ Ó boa! Ó jeitosa! 
Tens um cu que é um mimo. 
Com um sorriso assim levas-me ao céu. 
Com essas bóias nunca mais tinha medo da água. 
Posso tirar-te uma fotografia? É que quero mostrar à minha mãe a sua futura nora. 
Ó Vanessa, vamos nessa? 
O teu nome deve ser Rosa, pois é a flor mais linda do jardim. 
Quem precisa da Lua para sonhar se tu és um sonho. 
Belas pernas! A que horas abrem? 
Oh morcona, comia-te o sufixo! 
Oh boa, com um cu desses deves cagar bombons! 
Oh linda, sobe-me à palmeira e lambe-me os cocos. 
Oh filha, tens uns lábios que faziam feliz qualquer chupa-chupa! 
Comia-te toda. 
Larga o bébé e vem cá provar do meu leitinho. (H a M acompanhada por H) 
Esse rabinho deixa-me doida. (M ao H) 
Tens de deixar de andar com a tua irmã, sou muito melhor companhia. (M ao H acompanhado 
por M) 
CQ003 
Abençoada a mãe que pôs uma filha destas no mundo. 
CQ004 
Loirinha?! És muita gira! Psst psst! 
CQ005 
És toda boa!! 
Ó febra queres encostar-te aqui à brasa? 
Tinha eu uns 12 anos uma rapariga passou por mim na minha escola e eu disse-lhe que ela era 
toda boa (muito gira). 
CQ006 
O teu cachorrinho tem telefone? 
Você é a nora (ou o genro) que minha mãe pediu a Deus. 

- Você acredita em anjos? 
- Sim – ele respondeu 
- Eu não sei se acredito, mas... 
- Mas? – ele perguntou 
- Mas eu acho que se eles existirem eles têm a tua cara 

Ele entrou atras de mim, sem eu perceber, pegou meu braço e veio dizer que eu era a mulher 
mais linda que ele tinha visto (cuidado! Cantada barata!). 
O instrutor segurou minha mão e disse: „Vai, você vai gostar. Saltar de bungie jump é a 
segunda melhor coisa do mundo“. Eu, que ja estava paquerando ele, respondi: „então vamos 
descer daqui, porque eu prefiro a primeira“ No final, eu acabei dando a cantada também! 
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E ele „parlez-vous français“. E eu: „oui“. Pensei que ele quisesse informação, quando ele 
disse: „vous êtes très charmante“. 
Um senhor parou o carro ao lado do meu e me cantou: falou algo como „bonitinha, lindinha“. 
E eu disse: „obrigada, tio“ 
CQ007 
És bonita; és linda, gira, etc..,não querias ver o meu quarto? 
Que olhos bonitos; que olhos bonitos ciganos você tem. 
Tens mamas de caralho. 
CQ009 
Princeza/Belezura/Olá princesa! 
Não sabia que as flores andam. 
Até as calças me caem... 
CQ010 
Ó jóia, anda cá ao ourives! 
CQ011 
Acreditas no amor à primeira vista ou tenho que passar por ti outra vez? 
CQ012 
Giraço/Borracho/És muito jeitoso – piropos para o namorado 
Regava-te essa flor toda („tenho uma tatuagem que representa uma flor“) 
CQ013 
“é fevera“ entre amigas, comentar como está vestida; „Ai joia vem aqui ao teu ourives“. 
„Ai brasa“ M p elogiar 1H 
„Ai maria deixa-me ir à tua padaria“ 
CQ014 
O cachorrinho tem telefone? 
Nossa, só falta você miar. 
Sou novo por aqui. Será que pode me ensinar o caminho até seu coração? 
Minha vida inteira sonhei com alguém como você... 
Abra a boca e fecha os olhos... 
Não lembro... sou casado e minha esposa pode ver isso. “Mas a entrevistadora pode me 
responder qual é a cantada que funciona melhor com você? Assim ajusto os argumentos“. 
La garantia soy yo! (feito na Espanha) 
Hola chico.. que tal? És muy guapo! 
Nada contra, sei que vc é bem diferente. Estou mesmo me esforçando para ganhar um elogio 
de uma mulher tão linda e talentosa assim. 
CQ015 
És boa como o milho... 
Deves ter cuecas da TMN, o teu rabo é um mimo 
Ó boa 
CQ016 
Não sabia que a flores tinham pernas. 
És tão linda que até metes dó. 
És tão gira. 
p/ namorado: Já tens planos para o resto da vida? 
Tu caíste do Céu! Foi pena teres aterrado de cara... 
Oh boa, anda cá! 
Oh boa, comia-te toda. 
És tão gira… 
„És muito boa!“ e eu respondi „Mas não é para ti.“ 
Fazia-te um vestidinho de cuspo. 
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CQ018 
„Um vizinho meu, uma vez disse-me que era muito boa e que era pena a idade que tinha. (…) 
Ele tinha 25 anos e eu 16 anos.“ 
CQ020 
Oh cabra chupava-te essas tetas. 
Tens cá um grande cagueiro. 
És cá um pão. 
CQ021 
És toda boa. 
levava-te para casa. 
Que menina linda. 
Que menina tão bonita + assobios ou carros que apitam 
Cruzei-me com um homem na passadeira que me disse: «menina muito linda». 
CQ022 
Ó jóia, já não falas ao ourives? 
o piropo da avózinha: „ai filho, se eu fosse mais nova não me escapavas“ 
CQ023 
Tanta carne e eu em jejum . 
És tão doce q só de olhar para ti engordo, estava a comentar umas fotos no hi5 de uma amiga 
e calhou sair aquele 
Uma rapariga passou por mim eu disse „olá“, fiquei um pouco encavacado com medo que a 
mesma pessoa me viesse falar, a resposta dela foi „Adeus“. 
CQ024 
Boa, popozuda (popular no Brasil) 
Fofinha/Giraça. 
CQ025 
12 anos, gostava de um rapaz da escola, e uma vez escondi-me por traz de um arbusto num 
local onde sabia que costumava passar e quando o vi (escondida) disse: És muita lindo! e fugi. 
Tenho um colega de trabalho que engordou um pouco nestes últimos meses, e um dia trouxe 
umas calças mais justas e eu disse-lhe: Tens uma carinha de Modelo e um cu de Continente! 
Com colegas e/ou amigos, como por exemplo: Hoje pareces um jardim com essa flor no 
cabelo 
Olha, lá vai a bela e o monstro! 
CQ028 
Quando se vê um homem bonito e ‚enchuto‘ ex. ‚Comia-te-todo‘.“ 
CQ029 
Oh lalá! (na França) 
CQ031 
„Se se considerar ‘és mesmo giro!’ um piropo, sim já fiz inúmeras vezes, com o objectivo de 
elogiar alguém.“ 
És um amor de pessoa. 
CQ034 
Os meus olhos ofuscaram-se com a sua beleza. 
Não existe ninguém mais bonito nesta festa. 
Sabias que és muito bonita? 
CQ037 
Gosto de lançar piropos aos meus amigos do tipo ‚Olha o miúdo mais giro de (local) e 
arredores!‘. 
„‘Está cada vez mais bonita‘ (…) Foi mãe de uma amiga.“ 
CQ045 
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Vai lá vai 
CQ047 
Acende cigarro no chame do seu olhar. 
CQ049 
Um rapaz estava a passear de bicicleta e eu dentro do carro com mais duas amigas, olhei e 
disse-lhe: ‘Belas pernas!!!’ (…) Riu-se. 
No Brasil, olhei para um amigo da escola e na brincadeira disse-lhe: Belo popozão! (…) Ele 
retribuiu-me e disse-me o mesmo. Fiquei sem graça. 
Não sabia que boneca andava. 
CQ051 
És muito gira p/ 1colega de escola 
CQ053 
Qual a receita que a tua mãe tem para fazer uma filha tão bonita? 
CQ054 
Não sei se posso considerar piropo: Uma vez ouvi um amigo a mandar um piropo a uma 
mulher bonita de tipo Teu pai foi o maior ladrão de toda a humanidade, porque robou uma 
estrela do céu. 
CQ055 
A uma amiga ‚Estás muito gira com esse penteado‘. 
Estás muito bonita hoje/Estás muito bonita e linda. 
É muito simpático 
CQ061 
Ainda dizem que as rosas não andam! 
És um helicóptero, gira e boa! 
Acreditas em amor à primeira vista, ou vou ter que passar outra vez! 
Quem me dera/Gostava de ser um gelado para me lamberes todo. 
Comia-te toda. 
És boa todos os dias. 
És uma boneca. 
Belas pernas, a que horas abrem? 
Só queria que fosse uma pastilha elástica para te comer o dia todo. 
Há mais lá em casa como tu?! 
És boa como o milho, comia-te toda! 
Ó flor, deixas pôr? 
CQ065 
Está bonito, bem vestido. 
Ah, cheiras tão bem. 
CQ067 
„À minha mãe disse-lhe que o cabelo dela estava lindo e que ela era a mãe mais bonita do 
mundo.“ 
„Um homem português velho no meio da rua que me disse ‘comia-te-toda’, tinha por volta 
dos 14 anos, fiquei assustada e mal-disposta (vontade de vomir), estava só, corrim corri para 
casa.“ 
CQ069 
Nossa, você é tão linda que não caga. lança bombons. 
CQ070 
Tinha acerca de 16 anos, tinha acabado de sair de uma discoteca quando vi um rapaz que me 
chamou atenção. Ele estava sozinho a atravessar a rua e eu atrevi-me! Talvez por causa do 
alcool, chamei-lhe de jeitoso e ele olhou para mim, sorriu e disse o mesmo para mim. Não 
costumo lançar piropos 
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CQ071 
Mandava-te um piropo! 
Sou muito religioso. Até te faço gritar Ó meu Deus! 
Tirava-te as cuecas com dentes. 
CQ072 
Um homem por volta dos 40 anos ajoelhou-se e tirou chapéu e fez-me uma vénia, no meio da 
rua. 
Homem na casa dos 30. Ladrou de uma carrinha de entregas. 
CQ075 
És tão boa que até arrancava os dentes para te chupar melhor. 
Estás de óculos escuros? É para me ver no escuro? 
CQ078 
Ó jóia, anda cá ao ourives. 
Hummmm… 
Adoro a tua maneira ‚Bad Boy‘. 
- Hmmm, ai meu Deus! 
CQ079 
Se fosses Lego, montava-te! 
Até te tirava a marreca! 
CQ080 
Tanta carne boa e eu vegetariano. 
CQ081 
Háa… até cheirava a borracha queimada. 
Com amigo aqui na faculdade, Comia-te todo como se não houvesse amanhã. 
Recebo alguns tipo ‘oh bom’, ‘oh grosso’, ‘caiava-me contigo’ etc. 
CQ082 
‚Morde aqui opah!‘. Digo isto diariamente e alguns ficam ofendidos(as) 
CQ083 
Disse-lhe que se precisasse de ajuda pa ela passar lá por casa, porque o indivíduo não estava 
ao nível dela fisicamente.“ 
CQ084 
Perguntaram se estava mascarada de princesa. 
CQ085 
És toda boa, comia-te toda. 
„Esta miúda é mesmo gira“, é claro que os outros começaram logo no gozo a dizer „pois é, é 
boa“ „bela pernoca hã!“ 
„Ainda dizem que as flores não andam!; (uma vez a uma amiga que levava um casaco 
verde).“ 
Se és assim verde, imagino madura! 
CQ089 
Talvez ache piada ao ‚És como um helicóptero: gira e boa‘. 
CQ090 
Quem me der ser professor. 
CQ094 
Estás mesmo apetecível. 
És boa no que fazes. 
Ó jeitosa! 
CQ096 
„Ao andar na rua, de repente estava a ouvir uns barulhos e 1 mulher mordeu o lábio e disse: 
‚Sim, senhor…‘“ 
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CQ099 
Toura! 
CQ106 
„Cavalo de cortesias“ referindo-me a homem mais velho!“ 
„Recebi um último piropo no consultório médico que me deixou estupefacta (…) ‚Que grande 
mulher‘ dito por adulto 80 anos.“ 
CQ108 
„A menina devia de tapar as suas pernas porque assim é quase impossível não tocar-lhes. (…) 
Numa bomba de gasolina de um rapaz que tinha a namorada no carro.“ 
CQ110 
„Há dias, subia uma escada e disseram-me: ‘Por falar em miúdas giras, olha a Elvira!’.“ 
CQ115 
„Sei que estudas checo; sei que és giríssima e acabei de entornar uma cerveja por olhar para 
ti; falta-me saber o teu nome!“ 
„Se dizerem que sou parecido com o Dr House é um piropo, então sim, recebo piropos.“ 
CQ118 
Foi em uma boite, havia uma garota que tinha uma franjinha linda e eu tenho uma queda por 
garotas de franjinha rs, eu fiz uma coroa e a presentiei que dizem que ela tinha a franjinha 
mais linda que eu tinha visto na festa, ela agradeceu, ficou tímida com uns elogios que fiz 
depois e ficamos conversando e durante um tempo a Dj estava na pista e colocou a coroa na 
cabeça e ficou dançando e quando percebi tava conversando com 3 garotas tudo graças a uma 
coroa de papel laminado feita a mão. 
Fiz com uma norueguesa depois de muito tempo de conversa ao perguntar se ela era solteira e 
disse que sim entao eu perguntei: 
Eu: Como alguém tão linda, carismatica e extrovertida pode ser solteira? 
Ela: Eu não acho caras legais. 
Eu: mas você os procura? 
Ela: Procurar não, eu deixo que eles me encontrem. 
Eu: eu sou um possível candidato a te encontrar? 
CQ119 
Esta-me a dever um Dicionario. Porque me deixas sem palavras 
“Gosto mais de gema“ porque a rapariga se chamava Clara. 
Bébé grande. 
CQ123: És tão garboso elegante 
A pessoa alvo foi um senhor dos seus 30 anos, português, de classe média, dono de um bar. 
Não o fiz directamente, mas pedi a um amigo que lhe enviasse os meus cumprimentos, porque 
ele me era uma delícia de homem, ou um homem delicioso. É o único de que me lembro ao 
pormenor. Os cumprimentos foram entregues exactamente da forma como eu os mandei, no 
bar dele, e a única reacção dele foi dizer ao meu amigo „diz-lhe para vir cá ter.“, mas penso 
que sem segundas intenções, até porque eu também não as tinha. As minhas sensações... 
fiquei muito irritada quando soube que o meu amigo lhe tinha dito tudo o que eu disse, não 
esperava... e fiquei com receio que o senhor tivesse levado a mal. Ainda hoje sinto um bocado 
de vergonha quando me lembro, apesar de saber que ele não se incomodou, mas é normal, 
porque não tenho nenhuma relação de amizade com ele, nem nada.  
És bom como milho. 
Se o Jean Jacques Rousseau, posso roçar também? 
Quando estive a trabalhar numa tasquinha e um dos meus clientes insistia em perguntar se eu 
tinha namorado, e, não tendo, se se podia candidatar ao lugar, porque era muito simpática. 
CQ0128 
Olá princesa, deixa-me ser seu sudito. 
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Recolha C: Páginas Internet 
Ó musa, dás-ma tusa. 
Ó bomboca, mostra a toca? 
Ó doce, era onde fosse. 
Ó boneca, vai uma queca? 
Ó filha, aperta aqui que é mais fofo. 
Ó jeitosa, és mais apertadinha que os rebites de um submarino. 
Se fosses um barco pirata, comia-te o tesouro que tens entre pernas. 
Tantas curvas e eu sem travões. 
Só queria que fosses uma pastilha elástica para te comer o dia todo. 
Tanta carne boa e eu em jejum/ vegetariano. 
Se o teu cu fosse um banco, fazia poupança a taxa fixa. 
Ó filha, agora já percebo porque é que tenho a talocha nas mãos. 
A ti não te custava nada e a mim sabia-me tão bem. 
Até davas uma boa actriz mas és muito melhor atrás. 
Ainda dizem que as flores não andam. 
Ó filha, levavas aí com o martelo pneumático que fazíamos o túnel de Marquês num instante. 
Que bela anilha que tu tens, deixa lá enroscar o meu parafuso. 
Que rica sardinha para o meu gatinho. 
Ó filha, o teu pai devia ter a régua torta para te fazer com curvas assim. 
Ó filha, fazia-te um pijaminha de cuspo. 
Quem me dera que fosses um frango para te meter um pau no cu e fazer-te suar. 
Ó filha, anda cá a cima que até a barraca abana. 
Contigo filha era até ao osso. 
Posso tocar no teu umbigo da parte do dentro? 
Ai de ti que eu saiba que esse cuzinho anda a passar fome. 
Só não tenho pêlos na língua que tu não queres. 
Caiava-te toda de branco por dentro. 
Contigo seria até encontrar petróleo. 
És tão quente que até se me grelham os tomates. 
O meu amor por ti é como diarreia, não o consigo manter cá dentro. 
Diz-me quem é a tua ginecologista para eu lhe ir chupar o dedo. 
Com esse cu, estás convidada a cagar na minha casa. 
Contigo até me tornava mineiro, só para te abrir buracos todos. 
Podia ficar um mês a cagar trapos mas comia-te com roupa e tudo. 
Posso pagar-te uma bebida ou preferes dinheiro? 
Ainda dizem que a fruta verde não se come. 
Que rico filho. Anda cá cima que eu faço-te um outro mas mais bonito. 
Ó sol, sopra aqui na minha flauta pingante. 
Ó boneca, era a estrear. 
Estou a lutar desesperadamete contra o impulso de fazer de ti a mulher mais feliz do mundo, 
esta noite. 
Só a mim é que não me calha uma destas na rifa. 
Ó filha, queres ir ao céu? Sobe os andaimes que o resto do caminho é por minha conta. 
Ó filha, se não acreditas que Deus é feito de carne e osso sobe os andaimes e anda cá tocar-
me. 
Por acaso és católica? É que tens um cu que valha-me Deus. 
Ó menina, cuidado, prendeu-se-lhe a parte baixo da saia no manípulo da betoneira. 
Essa roupa fica-te muito bem, mas eu ficava-te melhor. 
Se cair, já sei onde me agarrar. 
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Anda cá que te vou dar uma sessão de raboterapia. 
Não te esqueças do meu nome, mais logo vais gritá-lo. 
Minha senhora, troco a sua filha por um piano, assim podemos tocar os dois. 
És um bilhete de primeira classe para o pecado. 
Queria ser um patinho de borracha para passar o dia na tua banheira. 
Deves estar tão cansada, passaste a noite às voltas na minha cabeça. 
Posso não ser bonito como o Brad Pitt, nem ter músculos do Schwartzeneger, mas a lamber 
sou uma Lassie. 
Com uma montra dessas, imagino como é o armazém. 
Ó filha, contigo era até partir os pés à cama. 
Ó doce, anda cá a cima para fazer uma festinha ao tareco. 
Não és nada de se deitar fora, já tive pior e a pagar. 
Podes não ser a rapariga mais gira mas com a luz apagada também é bom. 
Ó filha, tens carinha de modelo mas o teu cu é um continente. 
Com umas bóias dessas o Titanic não tinha ido ao fundo. 
Com um piso desses deves ser mais rodada que a 2a Circular. 
Ó filha, anda cá dar um beijinho ao trolha. 
Ai não queres? Eu vi logo, gorda como estás é porque não suas muito. 
Mau? Mau o quê? Disse algum disparate ou chupas aqui mesmo? 
Ó filha, se o teu cu fosse uma torrada, precisava de um remo para o barar. 
Ó filha, só não sou teu pai por quinhentos paus. 
Ó filha, com esse atrelado só com carta de pesados. 
Oh fêvera! Junta-te aqui à brasa! 
Oh boneca, se fosses de porcelana partia-te toda. 
Foste à tropa dama? É que já marchavas. 
Oh linda! Com menos cu também se caga! 
És como um helicóptero… Gira, gira, gira, e boa! 
O teu pai deve ser Terrorista…. És cá uma bomba! 
Foste feita no calor? Até estalas. 
Anda cá acima que o pai unta-te. 
Mãe que pare assim, devia parir de 3 em 3 meses. 
Oh boa, anda cá que de certeza que já não sangras! 
Tanta terra para lavrar e o meu arado a ganhar ferrugem. 
Oh filha, anda cá que o pai não aleija! 
O teu pai é pedreiro? É que tens um cu que é obra. 
Oh gata… largas pêlo? 
Se a tua mãe for tão boa como tu… não há problema! Trá-la contigo! 
A Senhora acredita em Deus? Então A Senhora vá com Deus que nós vamos com a sua 
filha…  
Desculpa, tens um mapa fiquei perdido no teu corpo. 
O teu namorado não faz Direito? Vem cá que eu faço 
Doeu quando caiste do céu, meu anjo? 
Queres mel minha abelhinha? 
Queres leite minha vaca? 
Queres Xouriço minha porca? 
Oh filha, se fosses um burrié comia-te deitada e de pé! 
Oh filha…o teu pai deve trabalhar nos correios, é que tu tens ca um pacote! 
Posso nao te dar uma granda foda mas da punheta ja nao te escapas… 
Tens uns olhos que parecem dois grelhadores, quando olho para ti até se me grelham os 
tomates… 



 141 

Hmmm, fresquinha, fresquinha, pareces uma folhinha de alface. 
És a minha flor de estufa.. adubava-te toda! 
Deixa-me ver a tua etiqueta pa ver se foste fabricada no Céu. 
Ohh filha o teu pai deve ser padeiro… tens cá uma padaria! 
Nas curvas do teu corpo despistei o meu coração. 
Oi gelatina! Vamos probocar um terramoto? 
Anda cá que eu não mordo… com força! 
Oh filha, tens trabalhos de casa? O paizão ajuda-te com os da cama. 
Pela frente, por trás, a mim pouco me interessa a ti tanto faz. 
Quando for grande quero ser como tu, tirando a parte de levares no cu. 
Oh filha mamava-te ate ao osso hioide. 
Oh Febra..Com um bife assim.. deixava de comer peixe. 
Oh Sereia.. com uma barbatana dessas.. deixava de comer carne. 
Olha queres almoçar comigo ? É que já te pitava/comia. 
Perfeita só a super bock, neste caso és o meu super bock zero. 
Se os teus lábios fossem leite e os meus arroz… Que arroz doce tão bom faríamos. 
És bonita como o sol, que até custa olhar de frente! 
Ó boa, vou-te meter de tudo….. menos medo. 
Oh Abreu, lava o cú que lá vou eu! 
O teu namorado gosta de prendas?? Bora dar-lhe um par de cornos? 
Se as tuas mamas fossem meloeses o meu martelo era uma faca. 
A tua mãe é como o pingo doce… sabe bem pagar tão pouco.  
A tua mãe é como o McDonald’s… Tudo a 1€. 
Oh avião deixa-me ser o teu piloto. 
Oh Barbie, deixa-me ser o teu Quen. 
Oh faneca! Vai um linguado? 
Andas perdida ? É porque eu nao estou a ver o resto da manada. 
Maravilha maravilha é comer a mae e depois a filha. 
O teu cu é tão DOCE que até o comia ás colheres. 
Com uns lábios desses, quem é que queria os 3 pratos! 
Ei, és cá um avião, espeta-te aqui contra a minha torre de controlo! 
Sabes o que é uma foda mágica? Eu dou-te uma e tu desapareces! 
Oooh boa!! Aposto que hoje é o teu dia de anos… não queres vir cá soprar na vela? 
Ó filha, quem me dera ser talhante só para te pôr a mão na febra. 
Sou o 6, queres ser o 9? 
Se o teu cu fosse uma frigideira, estava sempre a por ai a minha salsicha! 
Se os espermatozóides fossem pirilampos o teu cu era uma discoteca. 
Última chamada pró Caralho! Façam favor de montar! 
És tal e qual uma droga! Não dá pa largar o vício! 
Comia-te e cozia o cú só para não te cagar. 
Oh Boneca… Queres que te tire as costuras?! 
Ó joia, vamos ao ourives para avaliar a raxa do diamante! 
A menina já perdeu a virgindade? Bom, então podes dar-me a caixinha onde ela vinha! 
Oh boa! O meu relógio diz que não tens cuecas vestidas! O quê?! Tens?! Ah, deve estar uma 
hora adiantado então… 
Com esse olhar tão doce dás-me vontade de chupar-te o olho. 
Isso é que são carnes, não as que a minha mãe põe no cozido à portuguesa. 
Era capaz de foder o teu cão só para entrar na tua família. 
És uma gata, posso miar-te aos ouvidos. 
Por acaso não és diabética? É que tens um olhar que é um doce. 
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És tão doce que só de olhar para ti engordo. 
Posso não ser muito giro mas sou o único tipo que está a falar contigo. 
Fazia de ti uma sandes com pão. Abres as pernas e pão, pão, pão... 
Ia até ao fim do mundo por um dos teus sorrisos, ultrapassava o fim do mundo por um dos 
teus beijos... e ainda ia mais longe pela outra coisa que podes fazer com essa boca! 
Olha, queres ir lá a casa para ouvir música? Se depois não gostares da música, podes vestir-te 
e ir embora... 
Com umas mamas dessas já dava para abrires uma leitaria. 
Não feches a porta do talho que ainda há mais carne para entrar. 
Olá, sou o tipo perfeito. Disseram-me que andavas à minha procura. 
Os meus amigos querem saber se achas que sou giro. 
Se fosses a última mulher e eu o último homem na Terra, aposto que fazias amor comigo em 
público. 
Borracho, ficas por cima ou por baixo? 
Acabei de baptizar as tuas pernas, Natal e Ano Novo. Posso visitar-te entre os feriados? 
A cona da tua mãe deve ser uma campeã, porque tu és cá um troféu! 
Ppssstt, ppssstt!!! ...o boa!!! ...qdo se acabar o spray levas com a lata!!! 
Oh trambolho! 
E que tal irmos ali atrás dar uma pinturinha nessa porcelana? 
Se somos o que comemos, eu amanhã podia ser tu. 

Estavas a pensar em ir às compras? É que vou rasgar-te essa roupa toda. 
Ó boneca, queres brincar aos médicos? 
Ficavas mesmo bem com tótós... dava para fazer direcção assistida. 
Tirava-te a roupa como as pétalas a um malmequer. 
Se fosses sal, engolia o mar todo duma só vez. 
Sentes a magia que há entre nós? ... mais abaixo. 
O teu cu é como uma rotunda, dá prioridade a quem chega. 
És mesmo gata... com esse bigode. 
És mais fácil de montar do que um móvel do IKEA. 
És como o sol de Agosto, dás-me cá uns calores... 
Oh boa! Sopra aqui na minha vuvuzela! 
O teu rabo é como as cenouras, faz bem aos olhos. 
Oh boa, és como o médico me receitou. 
Ó Alice? Alice?! Não sou Alice... Oh que merda, pensava que estava no País das Maravilhas. 
Teu nome é Tâmara? Não, porquê? Porque você támaravilhosa! 
Já tenho a tenda armada, queres entrar fofa? 
Queres vir jantar a casa, não te importas de comer dobrada? 
Queres vir a minha casa para sexo e pizza? Não?! Não gostas de pizza? 
Vai pela sombra que os doces estragam-se ao sol!!! 
Ó presunto pata negra. – Associação de mulher à comida 
Olá, posso-te meter dois dedos de conversa? 
Série 5! 
És linda como o sol.. até encandeias.. 
ò Bouaaa, se quiseres já somos dois a querer... 
Se fosses da função pública até fazia horas extra-ordinárias. 
O cão morde? ……… E a menina? 
Tás perdida no universo? Anda cá que eu levo-te às estrelas! 
Tu e eu. Chantilli e algemas. Alguma pergunta? 
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Tu és tão gira que te vou meter nos meus favoritos! 
És pequena e boa como a sardinha" No Alentejo utiliza-se muito esta expressão. 

TROLHAS AÇOREANOS:  
És boaa como o Caraiiii! 
Esse cú é bom pa caraiii… 
Eh.. porquitxa… anda mudar o azeite as minhas azeitonas. 
Arrebentava te com exa “pintxa” toda… 
Anda cá se keres ver o kié uma “BLICA“... 
És mesmo mt boa ….. ai ai ai uma féma como tu o que será que merece? 
É nosso senhor no ceu e tu na terra 
Deves ser concerteza uma das 7 maravilhas dos Açores… 
 
PIROPO à mulher trolha 
Oh jeitoso tens o telemóvel no bolso ou tiveste saudades minhas? 
Oh filho, se regar, isso cresce? 
Ohhh filho, tens um rabinho que até dá vontade de dar palmadinha. 
Lindinho isso que tens entre pernas é tudo teu ou são enchumaços?! 
Metia uma 1ª nessa alavanca de mudanças que até fazias um pião. 
 
RESPOSTAS das mulheres: 
Oh filha chupava aquilo que tu mais gostas! - o que? o crl do meu marido? 
Tens um cú, que vale ouro! - Eu sei, mesmo por isso, é que instalei sistemas de segurança 
Como eu queria ser esse gelado! - Além de ser fresco, queres ter o pau enfiado no rabo 

também? 

Se beleza desse cadeia apanharias prisão perpétua. - Se fealdade fosse crime, apanharias a 
pena de morte. 
Tu éa linda demais, só tens um problema: a tua boca está muito longe da minha! - Questão de 

higiene. 

Qual é o caminho mais rápido para chegar ao teu coração? - Cirurgia plástica, lavagem 
cerebral e uns 3 meses de ginásio. 
Tu és a mais bela das flores, uma rosa. Queres florescer no meu jardim ? - Eu vou morrer de 
sede com o tamanho do teu regador. 
Eu não acreditava em amor à primeira vista. Mas quando te vi mudei de ideias. - Que 
coincidência! Eu não acreditava em assombrações. 
Se tivesse uma mãe como tu, mamaria até os 30 anos. - Se eu tivesse um filho como tu 
mandava-o para o circo! 
Meu Deus, não sabia que as bonecas andavam! - E eu não sabia que os macacos falavam! 
Olá, o cachorrinho tem telefone? - Tem, porquê? A tua mãe está com o cio? 
Este lugar está vago? - Está, e este aqui onde estou também vai ficar se tu te sentares aí. 
Então, o que fazes da vida? - Eu sou travesti. 
Será que eu já não te vi em algum lugar? - Claro! Eu sou a recepcionista da clínica de doenças 
venéreas... não te lembras? 
Nós já não nos encontramos em algum sítio antes? - Já e é exatamente por isso que eu não vou 
mais lá. 
Vamos para a tua casa ou para a minha? - Os dois. Tu vais para a tua casa e eu vou para a 
minha. 
Eu queria ligar-te qual é o teu telefone? - Está na lista. - Mas eu não sei o teu nome. - 
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Também está na lista, na frente do telefone. 
Ora, vamos parar com isso, nós os dois estamos aqui nesta discoteca pelo mesmo motivo. - É, 
para engatar mulheres... 
Eu quero dar-me por completo a ti. - Sinto muito, eu não aceito esmolas. 
Se eu pudesse ver-te nua, eu morreria feliz. - Se eu pudesse ver-te nu, eu morreria de rir. 
Estás à procura de boa companhia? - Estou, mas contigo por perto vai ficar muito mais difícil. 
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