
ZÍPER, BOTÃO E FRASES 

Alguém já disse que não tem a menor importância a maneira como a gente chama o zíper, 

pecinha inventada para substituir o botão, e que, por vezes, usamos nas roupas, mas que se 

trata de uma coisa que ninguém discute: é algo indispensável, assim como continua sendo 

imprescindível o botão em uma roupa. Zíper é descolado. Botão, mais formal. Zíper, jaqueta. 

Botão, smoking. Zíper, calça. Botão, calça. Mulher zíper. Mulher botão. Não necessariamente 

nesta ordem. Nem fragmentadas.  

Mulher é desdobrável, teria dito uma renomada escritora. Nesse caso, zíper, botão, ou um 

mix?  

Mulheres, quando amam, põem no amor algo divino. Botão ou zíper? Amor de mulher é como 

o sol, que anima a natureza, declarou Plutarco. Nesse caso, nem zíper, nem botão, mas algo 

que talvez transcenda a própria metáfora nas palavras.  

Mulher bonita é aquela que briga pela vontade de viver, afirmou Tizuka Yamasaki. Zíper, 

porque é indispensável. Botão, porque transmite segurança, é porto seguro, ao mesmo tempo 

em que é frágil e precisa, por vezes, cerrar-se em zíper. 

As mulheres não foram ao Vietnã explodir coisas. Elas não são Rambo, teria dito Jodie Foster. 

Nesse caso, botões, porque são delicadas.  

Não há mulher feia, apenas mulheres preguiçosas, declarou Helena Rubinstein. Zíper quando 

assumem e não ousam discutir a provável preguiça, ou porque não precisam sentir-se mais 

belas.  

Não basta ter um corpo de mulher para ser uma mulher de verdade, conforme pensou. 

Simone de Beauvoir. Talvez, porque a beleza é um acordo entre o conteúdo e a forma, um 

acordo e uma fronteira entre zíper e botão.  

Não importa o significado, se a mulher é zíper ou botão, se é bonita ou desengonçada, se é 

careta ou descolada. Por vezes, pode ter a desenvoltura do zíper ou a delicadeza de um botão. 

Gritar ou calar, na mesma intensidade e espaço de tempo. Ser egoísta e se fechar em zíper, 

embora, em determinadas ocasiões, o egoísmo tenha um quê de sabedoria soberba. 

Se repararmos bem, um zíper fechado é como um sorriso cerrado. Um botão é um objeto que 

ajusta as roupas ao corpo, fixando-as em uma determinada posição. 

Mas que importa? Zíper ou botão? Mulheres são inexplicáveis e imprevisíveis, surpreendentes, 

fechadas num zíper ou escancaradas num botão arrancado. 


