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Só Eu Sou Eu (Marcelo Jeneci) 
Tem muita gente tão bonita nessa terra 
Nas minhas contas são sete bilhões 
Mais eu 
Tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra 
Mas nada disso muda que só eu sou eu 
Só eu sou eu 
Só eu sou eu 
Além de mim não tem ninguém que seja eu 
Só eu sou eu 
Só eu sou eu 
Além de mim não tem ninguém que seja eu 
Tem muita gente tão bonita nessa terra 
Nas minhas contas são sete bilhões 
Mais eu 
Tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra 
Mas nada disso muda que só eu sou eu 
Só eu sou eu 
Só eu sou eu 
Além de mim não tem ninguém que seja eu 
Só eu sou eu 
Só eu sou eu 
Além de mim não tem ninguém que seja eu 
Vem cá, menina 
Vem brincar comigo 
Que outra criatura igual jamais nasceu 
Vem cá, menino 
Vamos lá, juntinhos 
Ainda bem que a gente é 
Você e eu 
Você e eu 
Você e eu 
E cada um é cada um 
E cada eu 
Você e eu 
Você e eu 
E cada um é cada um 
E cada eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Jeneci 

 O uso da palavra só indica 
exclusividade. De que forma isso se 
relaciona com o eu? 
 “Ronaldinhos e rainhas da 
Inglaterra” estão no plural, apesar de só 
haver um. O que isso indica?  
 E, quando entra o você na história, 
como fica o eu? 

 

Todos nós somos 
únicos. Você já 

pensou o que te faz 
diferente de todo 

mundo, e, por isso, 
especial? 

Quer ver 
um clipe? 
É infantil, 
leve, vale a 

visita. 
https://www
.youtube.co
m/watch?v=
YmQjjDSHe

nI 

Lendo a letra da música, 
percebemos que o assunto 
principal é identidade de 
cada um, expressa aqui 
pela palavra eu, que nos 

diferencia uns dos outros. 

 

A letra reflete sobre a especificidade de cada um de nós, que nos torna únicos. Você reparou 
como isso se constrói? Acontece por meio da repetição e do uso de palavras de exclusividade 
(só) em contraste com expressões ou palavras generalizantes (ninguém) e aditivas (mais, além 

de, e). Na música, quando o eu está consolidado, entram na dança a segunda pessoa (Você e eu) 
e a terceira (cada um é cada um). 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Jeneci
https://www.youtube.com/watch?v=YmQjjDSHenI
https://www.youtube.com/watch?v=YmQjjDSHenI
https://www.youtube.com/watch?v=YmQjjDSHenI
https://www.youtube.com/watch?v=YmQjjDSHenI
https://www.youtube.com/watch?v=YmQjjDSHenI
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PRIMEIRA PESSOA TERCEIRA PESSOA 

  
 

 

 

 

 

 

 

A primeira pessoa e a terceira pessoa 

No jogo em 1a pessoa, você vê na tela o que veria se jogasse na vida 
real, esse tipo de jogo (também chamado FSP, abreviação de first shooter 
person) tem como objetivo dar mais emoção e veracidade ao jogador. Ver 
em 3a pessoa mostra você vendo alguém que seria você, mas também tudo o 
que está ao seu redor; assim, a visão é ampliada, mais clara, tem acesso a 
mais recursos.  

É assim quando podemos ver um problema. Quanto estamos dentro, 
só temos a nossa visão; de fora, temos mais elementos. Deslocar-se na visão 
de um problema ajuda a ver como no videogame, de fora. Na argumentação, 
usar a 3a pessoa é só um recurso discursivo para disfarçar que não é apenas um recorte do eu.  

 

 

Tá, mas e a argumentação e o discurso? 

 Tudo isso que pensamos foi para chegar a esse ponto: de verdade, quando 
argumentamos, quando emitimos qualquer enunciado, falamos de um ponto de vista 
só nosso. E esse ponto de vista geralmente é expresso em primeira pessoa. No gênero 
redação escolar para avaliação e também em muitos níveis do ambiente acadêmico, 
tradicionalmente somos exigidos para argumentar em 3a pessoa, para que nossa 
argumentação, de uma forma artificial, disfarce a nossa opinião, para que não seja 
apenas eu e a emitir uma opinião, mas que meu discurso tenha status, vale dizer de 
novo, artificial, de um fato. É um arremedo da verdade, para apagar a parcialidade que ronda todo discurso.  

 

 

 

Você sabia que o pronome eu (nós) pode ser pronunciado por qualquer um, desde que seja a 
pessoa que fala, entre as três do discurso? A segunda é com quem se fala (tu ou você, e plurais) e a 
terceira é de quem se fala (ele, ela e plurais). Então, quando conversamos, alternamos os papéis na 
interação. Cada um pode dizer eu, uma palavra que serve no discurso, mas, de verdade, ninguém 

além de mim pode ser eu.   

 

 

 

O primeiro jogo FPS, 
Wolfenstein 3D, foi criado 
em 1992 e “viria a abrir 
portas para uma das 

vertentes de jogos mais 
bem explorada até hoje” 

https://www.tecmundo.com.
br/video-game-e-jogos/1950-

a-historia-do-fps-.htm 

 

https://www.tecmundo.com.br/video-game-e-jogos/1950-a-historia-do-fps-.htm
https://www.tecmundo.com.br/video-game-e-jogos/1950-a-historia-do-fps-.htm
https://www.tecmundo.com.br/video-game-e-jogos/1950-a-historia-do-fps-.htm
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E o discurso e o poder? Como se articulam? 

Tradicionalmente, certas vozes têm mais fala, certos discursos são mais ouvidos, numa sociedade estruturada 
como a nossa é, em alicerces da colonização europeia, e, portanto, 
dos valores do homem branco. Todos nós temos um lugar de 
fala, porque estamos localizados socialmente, e é a partir desse 
lugar que vamos falar, em cada discurso, em cada enunciado. 
A partir desse lugar de fala, podemos entender a sociedade, 
nos posicionar e debater as relações de poder que nos situam 
na estrutura social que temos, especialmente em temas como 
o racismo, que marca a estruturação social vigente. Essa teoria 
foi desenvolvida pela filósofa, pesquisadora, acadêmica Djamila 
Ribeiro.  

 

 

 

 

 

 

 
Também estão disponíveis diferentes títulos, no quais a 
autora Djamila Ribeiro aborda este e outros temas.  
 O que é lugar de fala?. Belo Horizonte: Letramento, 2017.  
 Quem tem medo do feminismo negro? São 

Paulo: Companhia das Letras, 2018.  
 Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2019.  
 Lugar de Fala. São Paulo: Pólen Livros, 2019.  
 

Mas pra que saber e pensar isso tudo? 

A língua que eu uso, o discurso a que me filio são formas de marcar 
minha identidade, aquilo que me diferencia, fazem com que “ninguém 
além de mim [possa] ser eu”. Este material é um convite à reflexão, 
para que você observe seu uso da língua, seu discurso, suas palavras. 
Esperamos poder ter ajudado você a começar ou seguir nesse 
processo. 

 

 

 

  

 

Djamila Taís Ribeiro dos Santos 
(Santos, 1 de agosto de 1980) é uma 
filósofa, feminista negra, escritora e 
acadêmica brasileira. É pesquisadora 
e mestra em Filosofia Política pela 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Tornou-se conhecida no 
país por seu ativismo na internet, 
atualmente é colunista do jornal 

Folha de S. Paulo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Djamila_Ribei

ro 

 

Para saber um pouco mais sobre discurso 
e lugar de fala, assista a este breve vídeo 

com uma entrevista da filósofa. 
https://www.youtube.com/watch?v=S7VQ

03G2Lpw 

 

Que tal assistir ao documentário Innsaei: o Poder da Intuição, 
que está na lista de sugestões do blog do campus Tijuca II? 

Se quiser trocar uma ideia: 
portuguestj2@cp2.g12.br 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_das_Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_das_Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_das_Letras
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B3len_Livros&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Djamila_Ribeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Djamila_Ribeiro
https://www.youtube.com/watch?v=S7VQ03G2Lpw
https://www.youtube.com/watch?v=S7VQ03G2Lpw

