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RESUMO 

 

Este estudo propõe analisar a música como representação e mediação sociocultural, assim 

como sua importância para as estratégias de marketing e ações publicitárias. A partir dessa 

análise prentende-se destacar a música e seus cantores como um meio para a criação de 

vínculo emocional entre consumidores e marcas através de ações publicitárias, revelar a 

importância das novas estratégias de marketing 3.0 e a das mídias sociais nas relações 

sociais contemporâneas, destacando a relação entre marca - público-alvo através de suas 

ações. Para este estudo tem-se como obejto de análise o videoclipe da música “Eduardo e 

Mônica”, da banda Legião Urbana, utilizado na ação do dia dos namorados de 2011 pela 

empresa VIVO.  

 

PALAVRAS-CHAVE: música, sociocultural, marketing 3.0, “Eduardo e Mônica ”, 
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INTRODUÇÃO 

   

 A grande variedade de produtos que circula no mercado atualmente, muitos com as 

mesmas funções e características, porém de fabricantes diferentes, tem como consequência 

o acirramento das disputas entre as marcas por porções significativas do mercado 

consumidor. Dentro desse contexto as marcas e seus profissionais utilizam estratégias e 

técnicas que as diferencie das demais, para isso estudos de neuromarketing, branding, 

marketing, psicologia e mitologia, são foram realizados para tentar desvendar de que 

maneira essas áreas se inter-relacionam e como podem ser aplicadas em conjunto para criar 

marcas que se fixem na memória e no coração dos consumidores. 

  Os estudos de neuromarketing são pesquisas ligadas à compreensão do cérebro 

humano, utilizadas para desvendar quais “os pensamentos, sentimentos e desejos 

subconscientes que impulsionam as decisões de compra que tomamos” (LINDSTROM, 

2009, p. 13). Eles foram desenvolvidos com o intuito de obter respostas para 
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questionamentos que os métodos de pesquisa tradicionais não conseguem mais responder 

com precisão, como: por que os consumidores compram uma marca e não outra? O que os 

influencia? Os consumidores não podem responder diretamente essas perguntas, pois eles 

mesmos não sabem o por que. “E isso acontece porque nossa mente irracional, inundada por 

questões culturais arraigadas em nossa tradição, criação e muitos outros fatores subconscientes, 

exerce uma influência poderosa, mas oculta, sobre as escolhas que fazemos.” (LINDSTROM, 2009, 

p. 25)   

 A partir dessas constatações e de análises mercadológicas, algumas marcas passaram 

a desenvolver novas estratégias de abordagem do seu público-alvo. Segundo Kotler (2010) 

as companhias e seus profissionais começam a implementar em suas ações publicitárias 

práticas de marketing 3.0, caracterizado pela valorização dos sentimentos humanos, e 

branding sensorial , baseado no apelo aos cinco sentidos humanos. Ambas as estratégias 

tem como objetivo criar vínculo emocional entre marca e consumidor e construir marcas 

fortes e memoráveis.  

As empresas estão descobrindo que, para nos cativar 

emocionalmente de forma plena, seria melhor não apenas nos 

inundar de logomarcas, mas também borrifar fragrâncias em 

nossas narinas e encher nossos ouvidos de música. Isso se  

chama Branding Sensorial. (LINDSTROM, 2009, p. 125) 

 

 Dentro desse contexto, esta análise irá destacar a música como um dispositivo 

utilizado pela publicidade para seduzir e envolver emocionalmente consumidores as 

marcas. 

  

Música como representação cultural 

 A música, considerada uma representação cultural de um povo, um conjunto de 

signos que constituem uma linguagem, possuidora de uma de interpretação subjetiva e 

consequentemente imprecisa, encaixa-se perfeitamente ao discurso publicitário, baseado, na 

maioria das vezes, “em ambigüidades, subjetividades e sugestões de múltiplos significados 

alternativos” (CARDOSO et al, apud COOK, 1992).  Ela possui, ainda, grande capacidade 

recordação e memorização anúncio pelo consumidor, despertando sua atenção, suas 

emoções e influenciando em seu comportamento (CARDOSO et al, 2010). 

A probabilidade de compra de um produto ou serviço 

pode aumentar quando o anúncio transmite sensações 

positivas ao consumidor. E é exatamente no tipo de 

sensações transmitidas que o papel da música pode ser 
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fundamental (NORTH; HARGREAVES, 2006) 

(CARDOSO et al, 2010, p. 20) 

 

 Para obter resultados satisfatórios, através da música, a publicidade utiliza canções 

populares que tenham como compositor ou intérprete artistas famosos, com 

representatividade social. Essa tática desenvolve-se, pois essas pessoas, em sua maioria, 

possuem uma mitologia entorno de sua imagem e isso gera uma identificação maior do 

público-alvo com a marca que está associada a eles, transformando-os assim em ícones 

publicitários. Exemplos deles são Marylin Monroe, Elvis Presley, Cazuza e Renato Russo, 

ou seja: 

A publicidade, hoje em dia, funciona numa lógica de 

aproveitamento e empréstimo, isto é, transfere os 

valores já conquistados pela música para si mesma e 

para as marcas. Os anúncios, em geral, apropriam-se dos 

interesses dos consumidores, extraem suas memórias e 

desejos e vendem-nos de volta a esses mesmos 

consumidores. Ao preferir utilizar uma música popular e 

com êxito, os anúncios absorvem a imagem do artista, o 

vídeo e toda a sua promoção a favor da marca. 

(MCLAREN, 1988 apud CARDOSO et al, 2010, p. 28) 

 

 

Análise do videoclipe “Eduardo e Mônica”. 

  Para analisar as novas estratégias e técnicas desenvolvidas pelos profissionais de 

marketing, branding e publicitários tem-se como objeto de estudo o videoclipe publicitário 

desenvolvido, pela agência África, para a campanha “O amor nos conecta. A conexão nos 

transforma” da VIVO, empresa de telefonia móvel brasileira, feito para o dia dos 

namorados no ano de 2011. O vídeo publicitário foi veiculado somente nas mídias sociais e 

em sites de compartilhamento como Facebook, Twitter e Youtube.  

 No videoclipe a história do casal mais conhecido do meio musical, “Eduardo e 

Mônica” (da música de mesmo nome da banda Legião Urbana), foi transformada em um 

pequeno filme e tem como pano de fundo o amor e as relações afetivas do mundo 

contemporâneo. Segundo Kotler (2010) no livro “Marketing 3.0”, as histórias e seus 

personagens são fundamentais para envolver as emoções das pessoas, além de serem 

elementos atrativos para o público, atenuados quando representam uma canção conhecida. 

Nesse caso, Eduardo e Mônica são os personagens fundamentais que “simbolizam a 

percepção da marca pelo espírito humano. O enredo mostra como o personagem navega 
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entre a rede de seres humanos que reescreverão as próprias versões da história” (KOTLER, 

2010, p. 70). 

 A partir dessa análise é visível a utilização de uma estratégia baseada nos conceitos de 

marketing 3.0 e branding sensorial, pois a peça, objeto de análise, não divulga as 

qualidades físicas do produto, apenas transmitidas pela subjetividade das emoções que 

foram ligadas ao seu nome que aparece constantemente de forma discreta.  

 A Vivo demonstra, nesse vídeo, implicitamente, conceitos de conexão atrelados à 

sua marca, que desejam repassar aos seus consumidores, como: 

 a) Uma conexão viva e forte através do amor, dos relacionamentos, da afetividade, 

assunto tratado pela música, valorizado pela empresa e oferecido em seus serviços, 

explícito em seu slogan “Vivo, conexão como nenhuma outra”.  

 b) Uma conexão entre um mito do rock brasileiro, Renato Russo, e o público fã 

desse ícone através de associações psicológicas e emocionais despertadas pela canção 

associando-se à marca. 

 c) Conexão cultural entre duas épocas distintas através de um mito comum que está 

de volta à mídia - mesmo depois do término da banda, após a morte do vocalista Renato 

Russo -, justamente em comemoração aos 15 anos de falecimento do cantor, que foi 

homenageado em diversos programas televisivos, inclusive no festival de música Rock in 

Rio que aconteceu em 2011. 

 d) Conexão cultural contemporânea, primeiro através da linguagem da música e do 

vídeo que caracteriza um dos paradoxos da globalização vivido pela sociedade dentro das 

relações afetivas, nas quais ao mesmo tempo em que o indivíduo vive em uma sociedade 

altamente individualista e competitiva, ele busca alguém para compartilhar a vida, amar.  

 e) A Vivo mostra, com a utilização da música, através da sua interpretação, como as 

conexões interpessoais ocorrem através dos seus serviços e dos aparatos tecnológicos 

desenvolvidos na pós-modernidade como os celulares, a internet, as redes sociais, os 

computadores, presentes na vida dos seus consumidores, conectando-os aos seus amigos, 

amores, parentes, etc. A mídia utilizada para veiculação do vídeo, youtube e redes sociais, 

representa o posicionamento da empresa voltado para a conexão em rede característica do 

conceito do marketing 3.0 desenvolvido por Kotler (2010). 

 f) Conexão sensorial, destacada nos estudos de neuromarketing e nas estratégias de 

branding sensorial, em que a música se coloca como o meio para atingir o coração do 

consumidor através da sua representatividade simbólica. O vídeo faz a união entre a 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5 

mitologização de uma marca através de outro mito e de um apelo sensorial audiovisual, 

tentando, assim, construir um vínculo emocional entre os seus consumidores e a sua marca. 

 Na construção do audiovisual a música foi utilizada como protagonista, pois é 

responsável por estabelecer o desenvolvimento da história contada no vídeo, além de ser 

um mecanismo eficaz da captação de atenção do consumidor para a campanha, já que ela 

pertence a um cantor conhecido e que fez grande sucesso perante o público. Esse destaque 

pode ser observado na colocação de Pedro Clemente, o ator que interpreta Eduardo no 

vídeo, em sua entrevista para o making-off (2011) da produção: “[...] representa uma 

geração, as pessoas de uma forma geral, a transição de momentos distintos da vida. Como a 

gente é levado por circunstâncias, como a gente não tem poder sobre as coisas e  as coisas 

tendem a nos puxar não importa pra onde...” 

 Ainda sobre a construção do audiovisual percebe-se uma relação harmoniosa entre 

os elementos visuais, sonoros e a mensagem da peça publicitária, já que não competem 

entre si, e se completam a partir da criação dos personagens da música que atuam de acordo 

com o enredo narrado pela canção. Essa complementaridade entre os elementos do vídeo 

pode ter como consequência uma reação positiva dos consumidores em relação a ele, pois 

“a principal razão para isso acontecer é que a música é tida como uma parte relevante que 

suporta e reforça a mensagem. Ou seja, havendo adequação entre a música e o conteúdo do 

anúncio, há atenção.” (MACINNIS e PARK, 1991 apud CARDOSO et al, 2010, p. 18). 

 Analisando os objetos, as ações e personagens que compõem o vídeo, podemos 

destacar, inicialmente, a representação do usuário apresentado por Eduardo e Mônica 

baseado em novos arquétipos, masculino e feminino, criados e inseridos em um contexto 

pós-moderno com os quais mulheres e homens contemporâneos se identificam. Nessa 

conjuntura a música mostra a mulher, que deixa de ser subjugada por uma sociedade 

machista, em novo papel assumido depois do movimento feminista e do reposicionamento 

do homem, transição que ainda estava acontecendo na década de 1980, quando a canção foi 

lançada, e que hoje está mais evidente na modernidade. Nesse momento, as mulheres 

assumem papéis importantes, tanto no mercado de trabalho quanto no exercício da sua 

cidadania. 

 Esses posicionamentos são visíveis nas atitudes e nas diferenças destacadas entre os 

personagens nos trechos da música, mostrando a mulher em posição de superioridade tanto 

em economicamente quanto em nível de conhecimento e experiência de vida em relação ao 

homem.  
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Se encontraram então no parque da cidade 

A Mônica de moto e o Eduardo de camelo 

[...] 

A Mônica explicava pro Eduardo 

Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar 

[...] 

E ela se formou no mesmo mês 

Em que ele passou no vestibular 

 

 As relações existentes entre os personagens do vídeo são mediadas por aparatos 

tecnológicos como celulares, computadores, Ipads, internet, meios através dos quais a Vivo 

presta seus serviços e que representam o contexto sociocultural pós-moderno. Com isso, a 

empresa, de uma maneira subliminar - já que outros objetos destacam-se na cena, colocando 

a marca em segundo plano, porém sem passar despercebida, mesmo que de maneira 

inconsciente (LINDSTROM, 2008) – insere o seu nome nos aparelhos tecnológicos que 

aparecem.  

Para mostra de que forma a Vivo faz a ligação de seus produtos e serviços a ao 

enredo da narrativa descreve-se as cenas construídas a partir da visão da empresa. No trecho 

que narra o momento em que Eduardo acorda e procura saber as horas, o objeto que lhe 

fornece essa informação é um celular que carrega discretamente o nome da marca em sua 

tela. 

Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar 

Ficou deitado e viu que horas eram 

Enquanto Mônica tomava um conhaque 

No outro canto da cidade, como eles disseram... 

 

Nas cenas seguintes, mostra-se o momento em que eles se conhecem após se 

esbarrarem e deixarem seus celulares caírem, ocasionando uma troca de aparelhos 

impensada, o que fará com que voltem a se comunicar através de mensagens de texto para 

desfazer o engano. Nesse momento, implicitamente a Vivo mostra como as relações entre 

os indivíduos na sociedade contemporânea estão conectadas ao desenvolvimento 

tecnológico e, consequentemente, aos seus serviços. 

Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer 

E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer 

Um carinha do cursinho do Eduardo que disse 

“Tem uma festa legal, e a gente quer se divertir” 

Festa estranha, com gente esquisita 

“Eu não tô legal", não agüento mais birita ” 

E a Mônica riu, e quis saber um pouco mais 

Sobre o boyzinho que tentava impressionar 

E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa 

“É quase duas, eu vou me ferrar” 
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Durante a situação descrita no trecho acima, Mônica parece estar se divertindo enquanto 

Eduardo está preocupado com as horas, pois sua mãe havia mandado uma mensagem para o 

celular. Nesse contexto, mostra-se Mônica como uma mulher madura em relação a Eduardo 

que ainda deve satisfação da sua vida à sua mãe. Observa-se que em toda a produção 

audiovisual os personagens da história se comunicam de alguma forma utilizando os 

serviços e produtos que a Vivo oferece, tanto que, logo após Eduardo ler a mensagem de 

sua mãe e ir embora, Mônica manda uma mensagem para ele pedindo para que ligue para 

ela, uma maneira de continuarem conectados. 

Eduardo e Mônica trocaram telefone 

Depois telefonaram e decidiram se encontrar 

O Eduardo sugeriu uma lanchonete 

Mas a Mônica queria ver o filme do Godard 

Se encontraram então no parque da cidade 

A Mônica de moto e o Eduardo de "camelo" 

O Eduardo achou estranho, e melhor não comentar 

Mas a menina tinha tinta no cabelo 

  

 A peça publicitária não mostra somente os novos aparelhos tecnológicos como o 

celular conectado à internet, que Eduardo utiliza para localizar no mapa o local de encontro 

com Mônica. Apresenta, também, objetos que remetem à década na qual a música foi 

lançada ou épocas anteriores, como a lambreta, modelo de moto fabricada entre a década de 

1940 e 1970. Em contraposição à lambreta, Eduardo vai ao encontro em um “camelo” – 

nome dado à bicicleta, em Brasília – mais atual, mais sofisticado, dessa maneira a produção 

junta dois objetos de duas épocas distintas, com os quais tanto os consumidores que 

viveram a década de 1980 quanto os que vivem a época atual se identificam.  

Eduardo e Mônica eram nada parecidos 

Ela era de Leão e ele tinha dezesseis 

Ela fazia Medicina e falava alemão 

E ele ainda nas aulinhas de inglês 

 

As relações de diferenças citadas no trecho acima, também são explicitas no 

momento em que Mônica faz menções a ícones da cultura brasileira e mundial, 

caracterizando-a como culta e intelectual, por gostar de coisas que têm grande 

representatividade para a sociedade, como Jean-Luc Godard (cineasta francês que fez 

sucesso por dirigir e escrever filmes polêmicos desde a década de 1950), a cujo filme queria 

assistir quando vai ao encontro de Eduardo. Ela gosta ainda do poeta brasileiro Manoel 

Bandeira; da banda inglesa fundada em 1978, conhecida como uma das fundadoras do rock-

gótico, sucesso na década de 1980 - Bauhaus; do pintor holandês Vincent Van Gogh; dos 
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Mutantes, banda de rock psicodélico dos anos de 1960 e 1970; de Caetano Veloso, cantor e 

compositor brasileiro que participou do movimento musical “Tropicalismo”; e também do 

poeta francês Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, enquanto Eduardo ainda possui gostos por 

coisas mais simples como novela e futebol de botão.  

Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus 

Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rimbaud 

E o Eduardo gostava de novela 

E jogava futebol-de-botão com seu avô 

 

Ao citá-los, Mônica encontra-se ao lado de livros, de um Ipad e de um fone de 

ouvido antigo, que utiliza para ler, pesquisar e ouvir sobre os ícones culturais indicados, 

respectivamente. Ao visualizar a cena, é notório que mesmo na sociedade do século XXI, 

da era da “cibercultura” formada por novos elementos culturais, ainda estão presentes os 

elementos de épocas anteriores, o que justifica Santaella (2010) quando aborda os períodos 

culturais não lineares. 

Como se uma era fosse desaparecendo com o surgimento da 

próxima. Ao contrário, há sempre um processo cumulativo de 

complexificação: uma nova formação comunicativa e cultural 

vai se integrando na anterior, provocando nela reajustamentos 

e refuncionalizações. É certo que alguns elementos sempre 

desaparecem, por exemplo, um tipo de suporte que é 

substituído por outro. [...] É certo também que, cada período 

histórico, a cultura fica sob domínio da técnica ou da 

tecnologia de comunicação mais recente. Contudo, esse 

domínio não é suficiente para asfixiar os princípios 

semióticos que definem as formações culturais preexistentes. 

(SANTAELLA, 2010, p. 13/14)  

 

 A música apresenta uma linguagem simples que narra a vida cotidiana de vários 

casais através da identificação com a história de Eduardo e da Mônica, ou seja, vivem os 

mesmos momentos, com uma viagem, um curso de fotografia, aulas de natação. No trecho 

abaixo a canção aborda ainda vários temas como política, e manifestações culturais como 

teatro, artesanato, cinema e televisão.   

Ela falava coisas sobre o Planalto Central 

Também magia e meditação 

E o Eduardo ainda tava no esquema 

Escola, cinema, clube, televisão 

E mesmo com tudo diferente, veio mesmo, de repente 

Uma vontade de se ver 

E os dois se encontravam todo dia 

E a vontade crescia, como tinha de ser 

Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia 

Teatro, artesanato, e foram viajar 
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A Mônica explicava pro Eduardo 

Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar 

  

O ex-guitarrista da banda Legião Urbana, Dado ViLla-Lobos, fala em entrevista 

dada à produção do making-off (2011) justamente sobre a questão da identificação de outros 

casais com o vídeo e com a canção: 

[...] que tem essa história universal, que fala um pouco de 

todo mundo. Você percebe a história daquele casal com a 

mesma intensidade e força da música. A todos que viram e 

comentaram o vídeo estão se sentindo o que eu senti. É um 

pouquinho da sua história, da sua vida, sendo contada, que 

ganhou uma nova dimensão [...] 

 

 Desta forma, a trama e o vídeo, embalados ao som de uma “baladinha romântica”, 

criam empatia com seus observadores e isso passar a ser um fator de influência na mente 

dos consumidores, pois a empatia “é a capacidade de nos identificarmos espiritualmente 

com outras pessoas, experimentar os mesmos sentimentos que elas experimentam, ou viver 

mentalmente situações que desejaríamos experimentar” (SANT’ANNA, 2010, p. 93) 

Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer 

E decidiu trabalhar  

E ela se formou no mesmo mês 

Que ele passou no vestibular 

E os dois comemoraram juntos 

E também brigaram juntos, muitas vezes depois 

E todo mundo diz que ele completa ela 

E vice-versa, que nem feijão com arroz 

Construíram uma casa há uns dois anos atrás 

Mais ou menos quando os gêmeos vieram 

Batalharam grana, seguraram legal 

A barra mais pesada que tiveram 

Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília 

E a nossa amizade dá saudade no verão 

Só que nessas férias, não vão viajar 

Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação 

 

 Além de uma estratégia de marketing voltada para a criação de um vínculo 

emocional da marca com o seu consumidor, a letra da música e o vídeo conseguem também 

mostrar as mudanças socioculturais e comportamentais da sociedade ocorridas durante as 

transformações pela qual ela vem passando com o desenvolvimento tecnológico-

informacional. Como dito anteriormente o vídeo apresenta dois momentos vividos pela 

sociedade brasileira, a década de 1980 e a atual, e faz isso através das contraposições 

presentes na produção e nos pequenos detalhes como os figurinos utilizados pelos 
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personagens, como o estilo de corte de cabelo de Eduardo, e no final do vídeo o uso do 

celular como forma de conexão entre Eduardo e seu “filhinho”. 

 Na entrevista concedida à produção do making-off (2011) do vídeo, o diretor 

responsável pelo filme, Nando Olival, falou da ideia da agência utilizada na produção, das 

representações dos personagens para a sociedade atual, assim como as intenções que 

gostariam de repassar para o público-alvo.  

Quando surgiu essa oportunidade de fazer essa tradução de 

“Eduardo e Mônica”, eu e a agência pensamos: essa música é 

super famosa, todo mundo conhece, todo mundo tem sua 

versão do Eduardo, como o Eduardo é e como a Mônica é. 

Então nossa idéia era tentar fazer uma tradução meio livre e 

tentar de alguma forma não ser absolutamente literal, que 

você entendesse como aquilo tudo lá surgiu, como eles se 

apaixonaram e como eles levaram a vida deles adiante. 

(Nando Olival/ Diretor) 

 

Considerações finais 

 O videoclipe da música “Eduardo e Mônica” foi considerado um sucesso nas redes 

sociais vistos por 9 milhões de acesso no Youtube (28/11/2011); além dos 2 mil 

(28/11/2011) acessos ao making-off; manutenção da tag #eduardoemonica no Trending 

Topics do Twitter por mais de uma semana (VIVO BLOG, 2011); mais de mil “curti” no 

Facebook, além de comentários (FACEBOOK VIVO, 28/11/2011). Ou seja, é explícito que 

a Vivo conseguiu transmitir sua mensagem e alcançar um público significativo o que a 

levou a participar do Prêmio Info Exame 2011 - Inovação que faz a diferença na categoria 

“Melhor Campanha Publicitária On line”. 

Apesar dos comentários acerca do vídeo acusando-o de plágio de outra campanha 

veiculada em junho de 2002 para homenagear também o dia dos namorados, assinada pela 

Salles D’Arcy para a operadora de telefonia ATL, a agência África fez um comunicado 

oficial esclarecendo o acontecido não como plágio, mas como coincidência. 

 Mesmo com a coincidência muito comentada nas redes sociais, nos blogs, nas 

revistas on line e em diversos sites, a Vivo conseguiu ainda conquistar uma imagem 

positiva e grande visibilidade com a peça devido à importância e ao sucesso, não só da 

música, mas também do seu compositor Renato Russo e da banda Legião Urbana na década 

de 1980. Porém como colocado no Blog Lentilhas Vesgas, postado e escrito por Érico Fuks 

(10/06/2011), a partir desse episódio verifica-se que “Com internet não se brinca. Hoje, é o 

fenômeno mais midiático no que diz respeito à opinião pública.”  
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  Ante esse estudo bibliográfico é necessário deixar claro que não foi interesse deste 

trabalho analisar a técnica de audiovisual, além disso, o estudo não analisou o case 

“Eduardo e Mônica” como estratégia de marketing viral, mas sim como ele está baseado em 

estratégias de marketing sensorial, como percepção à conexão que a marca fez entre seu 

slogan, música, mito e emoções para alcançar um posicionamento diferenciado na mente do 

seu consumidor. 

E quem um dia irá dizer 

Que existe razão 

Nas coisas feitas pelo coração? 

E quem irá dizer 

Que não existe razão? 
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