
O poder das palavras 

Carregadas de significados variados e proferidas em tons distintos, elas 
têm potencial tanto para prejudicar a saúde emocional como para curar 
distúrbios da mente 
por ADRIANA TOLEDO 
 
"O pregar que é falar faz-se com a boca; o pregar que é semear faz-se 
com a mão. Para falar ao vento, bastam palavras; para falar ao 
coração, são necessárias obras." O trecho extraído do Sermão da 
Sexagésima, de Padre Antonio Vieira (1608- 1697), embora desprovido 
da retórica impactante com que o pregador defendia causas sociais e 
religiosas no século 17, ilustra com destreza o impacto da comunicação 
verbal nas emoções humanas. "O conteúdo de uma linguagem, aliado 
ao seu ritmo e entonação, ativa áreas do cérebro como o córtex pré-
frontal, responsável pela cognição e pela memória, e o sistema límbico, 
no hipotálamo, onde se processam os sentimentos", traduz, em outras 
palavras, o psiquiatra Vladimir Bernik, do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, em São Paulo.     A partir desse estímulo na massa cinzenta, 
ocorre uma série de reações pelo corpo, como a liberação de 
hormônios do estresse pela glândula suprarrenal — o cortisol e a 
adrenalina —, ou, ao contrário, de substâncias como as chamadas 
endorfinas, que, no cérebro, induzem uma sensação de relaxamento e 
bem-estar. "De acordo como é empregada, a palavra pode promover 
tanto uma ação terapêutica como desencadear sentimentos de 
angústia e a depressão", complementa o especialista em medicina 
comportamental Ricardo Monezi, da Universidade Federal de São 
Paulo.    Pesquisadores dos quatro cantos do planeta buscam 
compreender os meandros desse fenômeno. No Instituto Max Planck 
de Cognição e Neurociências, em Leipzig, na Alemanha, a 
pesquisadora Annet Schirmer convidou participantes a ouvir palavras 
positivas ou negativas, pronunciadas em tom alegre ou agressivo. Em 
seguida, eles deveriam registrar suas impressões. "Quando pensamos 
no significado das palavras, homens e mulheres reagem de um jeito 
parecido. Mas é notório que elas apresentam uma percepção mais 
aguçada da cadência emotiva dos sons", revela Annet a SAÚDE!. Ou 
seja, o tom do discurso é mais importante para as mulheres.     "A 
vivência social, cultural e familiar influencia na maneira como as 
palavras nos impactam", observa o psicólogo Esdras Vasconcellos, da 
Universidade de São Paulo. Um estudo desenvolvido na Universidade 
de Hiroshima, no Japão, corrobora essa teoria. Depois de examinar 15 
mulheres por meio de ressonância magnética, os cientistas concluíram 
o seguinte: aquelas com maus hábitos alimentares são mais afetadas 
emocionalmente por comentários desagradáveis relacionados à sua 
imagem corporal. O psicólogo Ingmar Franken, da Erasmus University 
Rotterdan, na Holanda, que também vem se dedicando a análises 
sobre o assunto, resume a SAÚDE! suas observações: "A conotação 



afetiva das palavras é processada pelo cérebro de modo imediato e 
automático", diz. "A interpretação desses conteúdos é necessária à 
sobrevivência de nossa espécie, já que nos permite distinguir algo 
benéfico e agradável de uma ameaça ou perigo, possibilitando que 
nosso corpo se prepare para nos defender adequadamente."    O 
poder curativo da palavra ganha sua maior expressão no campo da 
psicoterapia. "Ela é empregada para acessar repertórios conscientes e 
inconscientes e auxiliar na mudança de conceitos emocionais que 
causem malestar", afirma Vladimir Bernik. "Uma das estratégias é 
expor o indivíduo gradualmente aos seus medos e inibições para, aos 
poucos, neutralizá-los", explica Esdras Vasconcellos. O método é 
colocado em prática por meio de diálogos ou até de meditação, quando 
a pessoa é orientada a se concentrar e repetir palavras como 
"coragem" para superar sentimentos antagônicos. "Há também a 
hipnose, em que dispomos de uma entonação rítmica, monótona e 
persistente para induzir o relaxamento e trazer à tona informações 
inconscientes", conta Bernik.     Outros preceitos da psicologia são 
úteis mesmo longe do divã, nas interações do dia a dia. Um deles é o 
eufemismo. "Trata-se da utilização de palavras com conotação suave, 
que não provoquem estresse no outro, especialmente em momentos de 
fragilidade", esclarece Ricardo Monezi. "Se uma pessoa perdeu um 
parente querido, o ideal é evitar termos mais pesados, como morte." A 
capacidade dos neurônios humanos de reproduzir comportamentos e 
estabelecer empatia é outro aspecto valioso a ser explorado. "Falar 
calmamente, de forma pausada, escolhendo frases acolhedoras, gera 
uma sensação de conforto e aplaca ansiedade, nervosismo e aflições 
mútuas, já que o interlocutor tende a imitar o comportamento do 
emissor e vice-versa", garante Monezi.    Para exercer diferentes 
papéis na sociedade — o de profissional ou de amigo —, a adequação 
da linguagem também é fundamental. "Não pega bem, por exemplo, 
um advogado utilizar termos jurídicos, o tempo inteiro, em um evento 
descontraído com os amigos", ensina o linguista Sérgio Freire, da 
Universidade Federal do Amazonas. "Discursos inapropriados levam à 
alienação, ao isolamento social, o que pode culminar em depressão", 
avisa.     Finalmente, nesse mar de significados, é necessário 
aprendermos a nos blindar contra o efeito negativo das palavras. 
Sempre raciocine sobre o que escuta, analisando o contexto do 
discurso e a motivação de quem o profere. "O ideal é filtrar somente as 
informações que acrescentem algo positivo, sejam críticas, elogios ou 
conselhos, e abstrair conteúdos pejorativos, preconceituosos ou 
maliciosos", diz Monezi. 
 
 
 
 
 



 

COMO NOSSOS PAIS- BELCHIOR 
 
Não quero lhe falar, 
Meu grande amor, 
Das coisas que aprendi 
Nos discos... 
 
Quero lhe contar como eu vivi 
E tudo o que aconteceu comigo 
Viver é melhor que sonhar 
Eu sei que o amor 
É uma coisa boa 
Mas também sei 
Que qualquer canto 
É menor do que a vida 
De qualquer pessoa... 
 
Por isso cuidado meu bem 
Há perigo na esquina 
Eles venceram e o sinal 
Está fechado prá nós 
Que somos jovens... 
 
Para abraçar seu irmão 
E beijar sua menina na rua 
É que se fez o seu braço, 
O seu lábio e a sua voz... 
 
Você me pergunta 
Pela minha paixão 
Digo que estou encantada 
Como uma nova invenção 
Eu vou ficar nesta cidade 
Não vou voltar pro sertão 
Pois vejo vir vindo no vento 
Cheiro de nova estação 
Eu sei de tudo na ferida viva 
Do meu coração... 
 
Já faz tempo 
Eu vi você na rua 
Cabelo ao vento 
Gente jovem reunida 
Na parede da memória 
Essa lembrança 
É o quadro que dói mais... 
 
 
 

Minha dor é perceber 
Que apesar de termos 
Feito tudo o que fizemos 
Ainda somos os mesmos 
E vivemos 
Ainda somos os mesmos 
E vivemos 
Como os nossos pais... 
 
Nossos ídolos 
Ainda são os mesmos 
E as aparências 
Não enganam não 
Você diz que depois deles 
Não apareceu mais ninguém 
Você pode até dizer 
Que eu tô por fora 
Ou então 
Que eu tô inventando... 
 
Mas é você 
Que ama o passado 
E que não vê 
É você 
Que ama o passado 
E que não vê 
Que o novo sempre vem... 
 
Hoje eu sei 
Que quem me deu a idéia 
De uma nova consciência 
E juventude 
Tá em casa 
Guardado por Deus 
Contando vil metal... 
 
Minha dor é perceber 
Que apesar de termos 
Feito tudo, tudo, 
Tudo o que fizemos 
Nós ainda somos 
Os mesmos e vivemos 
Ainda somos 
Os mesmos e vivemos 
Ainda somos 
Os mesmos e vivemos 
Como os nossos pais.. 
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Análise da musica: Como nossos pais-Bechior Inteprete: Elis regina 
 
 
A música como nossos pais chama-me a atenção não só pela harmonia de 
seus versos. Instiga-me pela sensibilidade do autor Belchior em narrar 
trechos, muitas vezes metaforicamente, que tratam de decepções e 
inconformidades com a mentalidade política brasileira que parecia 
estagnada em 76, ano de sua composição. 
 
A melodia, ainda hoje, é considerada um fenômeno! Eternizada nas vozes de 
artistas famosos, como Ellis Regina. Creio que, por meio desta, Belchior 
queria dizer em bom tom; É hora de se repensar! 
 
A canção fala sobre o tempo e a juventude, a maturidade e a impotência, 
a ilusão e a decepção, sobre ganhar e perder. Embora as pessoas sejam 
tão previsíveis e as histórias, inclusive políticas, costumem acabar 
praticamente sempre em pizza, como se costuma dizer no Brasil,o autor 
nos alerta do quão é importante que façamos a nossa parte. É 
importante não desistir! É importante acreditar até para poder descrer! 
 
O atual Presidente dos Estados Unidos Barack Obama usou como slogan de 
sua campanha; “Sim nós podemos!” Creio que está seria a proposta de 
Belchior com tal canção. Se há coisas a serem feitas. Façamos! Reclamar de 
toda esta sujeira não interessa. 
 
O objetivo proposto aqui é de se repensar e de se reagir. Independentemente 
do que não lhe agrada em torno de si. Caetano disse certa vez; Se o mundo 
é um lixo eu não sou. Entenda que não tratamos aqui de positivismo e sim da 
necessidade real de transformações. 
O refrão da música por si só já resume tudo, na época em que a música foi 
escrita o país respirava a lama de dor que a ditadura havia deixado para trás. 
A letra aparentemente é um romance, mas tem um fundo politico enorme: ” 
Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos 
Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais” – neste trecho 
Belchior critica o fato de apesar de tanta luta pra tornar o Brasil um país a 
frente de seu tempo, nós estagnamos e nos tornamos tão conservadores 
quanto a geração que nos antecedeu. 
Com toda certeza o eu lirico desta música é alguém cheio de lembranças 
boas mais muito dolorosas de um tempo em que muito se lutou por 
mudanças, mas que no fim pouco conseguiu alcançar. A múscia fala também 
das expectativas daqueles que chegavam do sertão em busca de vida nova, 
existem várias realidades dentro desta letra e é isso que mais me comove. 
Belchior conseguiu falar do brasileiro como um todo, o brasileiro sofrido, 
esperançoso, enganado, cansado, romantico, sertanejo. 
As partes que mais me chamam atenção são: “Viver é melhor que 
sonhar”.:Pois do que adianta voçê ter minhares de sonhos e ideais sem o 
poder de lutar por eles. 
“Digo que estou encantada com uma invenção, eu vo fica nesta cidade não 
vou voltar pro sertão pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação”…-



ela simplesmente fala dessa migração seraneja que surjiu na época no 
governo médici. 
“já faz tempo eu vi voçê na rua cabelo ao vento gente jovem reunida na 
parede da memória essa lembrança é o quadro que dói mais”…-Muitos 
jovens eram torturado e até mesmo mortos ou seja essa pessoa para qual 
Elis estaria cantando talvez fora torturado ou até morta pelos militares 
daquela época. 
 
“Viver é melhor que sonhar” 
  
A discussão sempre presente na relação entre pais e filhos é a alma dessa 
canção. Quando somos jovens sempre achamos que nossos pais estão 
errados, que a educação que recebemos poderia ter sido melhor, porém 
quando crescemos e temos filhos repetimos o mesmo que nossos pais 
faziam conosco. É isso que Belchior quer mostrar na letra dessa bela música. 
Os versos “ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais” deixam 
tudo bem claro. Nós até mudamos, mas ainda vivemos do mesmo modo 
como os nossos pais viviam. 
Alem de tudo isso, Belchior também quer mostrar que o mundo pouco 
mudou. Por mais que as tentativas de mudanças fossem aplicadas, o modo 
como vemos o mundo é o mesmo. 
A opinião do professor Eliude A. Santos sobre a canção coloca uma análise 
ainda mais clara sobre a importância de sua letra. Segundo o professor, 
“Como os nossos pais é um hino à juventude que amadurece percebendo 
que o mundo é uma constante, porque é feito de homens que se acomodam 
e de outros que lutam por mudança”. 
Como nossos pais torna-se ainda mais bela com a interretação de uma das 
melhores vozes que esse país já ouviu, ou seja, com Elis Regina 
interpretando a canção como uma verdadeira atriz que vive aquele momento, 
o entendimento da música se dá por completo. 
A canção lançada em 1976 entra para o blog como uma bela letra, uma 
excelente interpretação e um tema bastante interessante de se pensar. 
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