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1 RESUMO 

 

Com a análise da canção Rua Augusta, este trabalho se propõe a apresentar 

alguns traços representativos do estilo do rapper Emicida, buscando contribuir 

para estudos de sua composição poética. Ao verificar a representação da 

cidade de São Paulo na canção, esta pesquisa enfoca os recursos expressivos 

usados pelo compositor, tendo como método de estudo a estilística. Apesar 

das variedades de vertentes, a estilística pode ser compreendida, em linhas 

gerais, como o estudo minucioso da expressividade contida nas diversas 

camadas linguísticas que se combinam nas criações literárias, contemplando a 

sonoridade, o léxico, a sintaxe e as relações semântico-discursivas, e oferece 

um método para se aproximar da intenção do sujeito que se revela 

textualmente e avaliar o impacto que o texto verbal pode provocar sobre o 

leitor. Com a análise do produto expressivo disposto em Rua Augusta, esta 

pesquisa contribui para compreender como se dá a produção de sentido em 

letras de canções do gênero RAP. 

 

2 INTRODUÇÃO 

  

Leandro Roque de Oliveira, o Emicida, rapper brasileiro nascido na cidade de 

São Paulo, compõe canções que buscam atuar sobre o interlocutor em forma 

de alerta, e também expressa seus sentimentos em relação aos 

acontecimentos da cidade de São Paulo, explorando ao extremo os elementos 

linguísticos de que dispõe, persuadindo a quem o ouve em um processo 

criativo. É através da canção que Emicida transpõe e expressa diversos fatores 

que envolvem o meio social em que se encontra, expondo os acontecimentos, 

as precariedades da cidade, as características principais desta, entre outros 

elementos que abarcam e recortam a sociedade paulistana.  

O interesse do estudo sobre traços expressivos a partir da representação da 

cidade associa-se ao fato de as letras reproduzirem a ideologia de uma 

determinada classe social, vinculada a uma determinada área de São Paulo, 

com a qual Emicida se identifica. Essa ideologia orienta a produção de sentido 

e o arranjo textual, expressando estados afetivos e posturas intelectuais que 

influenciam as opiniões e as decisões dos interlocutores em sociedade. 



 

3 OBJETIVO 

 

Com o estudo estilístico, esta pesquisa enfoca a expressividade, a 

subjetividade e o lirismo que a seleção vocabular e a organização dos 

vocábulos apresentam em Rua Augusta, composição de Emicida. Desse modo, 

estão sendo analisadas também as técnicas linguísticas usadas pelo 

compositor e seus efeitos de sentido, de maneira que seja possível 

diagnosticar o poder persuasivo que essa obra em particular exerce sobre o 

público. Além disso, a pesquisa visa contribuir para os estudos do estilo do 

rapper.  

 

4 METODOLOGIA 

 

A canção Rua Augusta é analisada apenas na forma do texto verbal, como 

letra de música, já que este é um trabalho sobre usos linguísticos. No entanto, 

o conhecimento das demais canções do rapper servirá de parâmetro para se 

formularem hipóteses sobre os usos linguísticos característicos do estilo do 

compositor. 

O método de análise estilístico consiste em ler e reler o texto, estabelecendo 

relações entre as escolhas linguísticas e a produção de sentido. Como a 

imagem da cidade é norteadora do estudo, a preocupação central está em 

enfocar o léxico relativo à caracterização da cidade, contemplando, em 

particular, as relações metafóricas, além da ambiguidade em torno do tema. O 

arranjo sintático e a ênfase sonora de algumas construções também são 

considerados, já que colaboram para a produção de sentido. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

A ideia que remete ao conhecer o modo criativo de um rapper como Emicida, é 

que todos os elementos de composição são resultados de improviso, criações 

soltas sem um sentido uno. Contudo, ao detalhar os elementos de composição 

do autor, veremos que suas estratégias deságuam num todo simbólico 

carregado de expressão.  



 Rua Augusta tem em seu primeiro seguimento, composto por dezesseis 

versos, uma descrição dúbia mulher/cidade, onde expõe uma cidade caótica, e 

as mazelas vividas pela prostituta/capital. Observa-se a estratégia do sujeito 

lírico, que usa um símbolo da prostituição na cidade de São Paulo – a rua 

Augusta, região central – e descreve a vida de uma garota de programa. A 

estratégia contribuirá para um efeito caótico no aspecto semântico do texto, 

que, junto à ambiguidade, revela a ligação de um ser com características 

nômades com uma cidade em constante transformação; é o êxito do sujeito 

lírico em personificar um símbolo da prostituição, a Rua Augusta, em uma 

garota de programa. Ao considerar a personificação da rua (representação da 

cidade), é possível atribuir o nomadismo da prostituta à representação do caos 

da cidade ao longo da descrição do sujeito lírico. O uso de uma variante 

popular da língua portuguesa evidencia a aderência do discurso ao perfil de um 

sujeito socialmente marginalizado. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o momento, a análise prossegue verso a verso, linha a linha, e algumas 

hipóteses sobre o estilo do autor já foram formuladas. Verificamos que a 

questão do registro linguístico tem importância central na produção de sentido. 

O contraste entre construções mais refinadas, típicas de um universo culto, 

com uma sintaxe popular pode representar uma marca do estilo do compositor 

e merece ser analisado com mais cuidado. 
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