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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo central compreender como o feminismo se agencia
dentro da música sertaneja, com foco no atual movimento feminejo. Para tanto,
realizamos, primeiramente, um resgate contextual da história do gênero musical
sertanejo desde suas origens, buscando identificar a presença das mulheres ao
longo de sua consolidação. A seguir, adentramos na análise do corpus dedicado ao
feminejo, constituído por análise das performances das artistas Marilia Mendonça e
a dupla Simone e Simaria, explorando as representações, disputas de sentido,
contradições e limites das práticas feministas enunciadas pelo feminejo. Para
desenvolver os objetivos propostos, foi utilizada a combinação de diferentes
metodologias. Isto é, procedimentos de coleta, análise e combinação de técnicas
quantitativas - com um resgate do contexto histórico das mulheres na música
sertaneja - e qualitativas - com uma de análise de conteúdo categorial - em um
mesmo desenho de pesquisa. Desta maneira podemos concluir que as
representações do feminismo dentro deste cenário são marcadas por disputas,
criando espaços abertos e vínculos para certas mobilizações de práticas feministas.

Palavras-chave: feminejo; feminismo; gênero musical; sertanejo; disputas.
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ABSTRACT

The main objective of this work is to understand how feminism operates within
country music, focusing on the current feminejo movement. Therefore, we first
carried out a contextual review of the history of the sertanejo musical genre since its
origins, seeking to identify the presence of women throughout its consolidation. Next,
we go into the analysis of the corpus dedicated to feminejo, constituted by the
analysis of the performances of the artists Marilia Mendonça and the duo Simone
and Simaria, exploring the representations, disputes of meaning, contradictions and
limits of the feminist practices enunciated by the feminejo. To develop the proposed
objectives, a combination of different methodologies was used. That is, procedures
of collection, analysis and combination of quantitative techniques - with a rescue of
the historical context of women in country music - and qualitative - with a categorical
content analysis - in the same research design.In this way, we can conclude that the
representations of feminism within this scenario are marked by disputes, creating
open spaces and links for certain mobilizations of feminist practices.

Keywords: feminejo; feminism; musical genre; sertanejo; disputes.
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INTRODUÇÃO

Para mim, como para quase todo jovem se “envolve” com rock e suas

vertentes, ouvir música sertaneja ou outros gêneros musicais era visto quase como

um crime. Enquanto escrevo isso, chego a rir das lembranças e do modo como eu,

em dado momento no auge da minha pré-adolescência / adolescência, achava que

só determinado tipo de música poderia me divertir. A maturidade e o tempo nos

mostram o quanto isso não é assim e também nos trazem novos olhares e

perspectivas sobre o mundo. O tempo é um grande responsável por essa pesquisa.

Quando descobri bastante jovem o feminismo, tudo era motivo de indagação

e movimentação. Compreender o mundo que existia ao meu redor era algo que

fazia meus olhos brilharem. Assim, tornei-me uma mulher mais tolerante, respeitosa

e pronta para experimentar coisas que acreditava poderem me fazer feliz.

Pelo final do ano de 2016 e início de 2017, comecei a olhar com olhos

curiosos para aquelas mulheres que passavam nas propagandas da televisão. Elas

tinham vozes extremamente potentes, eram lindas, tinham grandes performances,

estavam tendo espaço na mídia e… cantavam sertanejo. Iria eu cometer o “crime”

de começar a consumir sertanejo? O trecho da canção 10% de Maiara & Maraísa:

“Garçom, troca o DVD / Que essa moda me faz sofrer / E o coração não 'guenta /

Desse jeito você me desmonta / Cada dose cai na conta e os dez por cento

aumenta” não parava de se repetir em minha cabeça.

Naquele momento, depois de diversas reflexões sobre o modo como eu

percebia a música sertaneja durante anos, entendi que sair de minha zona de

conforto seria necessário, já que encontrar essas cantoras, compreender como elas

acionam de algum modo possíveis pautas feministas - em um universo

sistematizado por homens -, era possível, levando em consideração diversas

problemáticas do gênero musical sertanejo e estas novas relações que o feminejo

trazia com pautas progressistas.

Assim, essa pesquisa, apesar de ter tido início oficial em 2019 quando entrei

para o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal

Fluminense, é fruto das inquietações que já me acompanham desde 2017 quando vi

pela primeira vez essas artistas e suas performances.

Outro fato que eu jamais poderia supor acontecer ao longo do

desenvolvimento da pesquisa se deu em novembro de 2021. Pois, foi nesta data
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que Marília Mendonça, cantora do movimento feminejo, um dos meus objetos /

sujeitos, faleceu de uma forma tão trágica e repentina. Apesar da morte dela não

afetar diretamente na análise de minha pesquisa - já que o escopo estava de certo

modo fechado - acabei sendo afetada como ser humano e indivíduo que

acompanhou durante muito tempo a artista.

Tinha planos diferentes para começar essa introdução antes de novembro de

2021. Hoje, contudo, sinto que não conseguiria começá-la de modo menos emotivo

ou sem transparecer certas afetações. Pesquisar sujeitos vivos, ativos, presentes no

dia-a-dia pode ser algo bastante intenso. Ao mesmo tempo que você se sente muito

próximo a eles devido à possibilidade de acompanhar suas vidas pelas mídias

sociais, ter acesso à sua rotina e sentir que, a cada notícia que sai, você é capaz de

saber um pouco mais sobre eles, acho que nunca estaremos preparados para a

perda de nossos objetos / sujeitos e também, para seus possíveis fins. Quando

começamos uma pesquisa, às vezes acreditamos ingenuamente que ela vai seguir

em uma linha reta até o fim. Mas isso definitivamente não é verdade. Deparamo-nos

com muitas adversidades, muitos altos e baixos e às vezes, com a morte e o fim.

Precisamos achar modos de contornar a situação.

Quando Marília morreu, o Brasil parou. Não estou sendo exagerada e

emotiva. Ele parou. Perder um artista popular, de forma trágica e repentina, deixa as

pessoas completamente consternadas e mostra de forma extremamente dura a

finitude das coisas. Infelizmente como pesquisadora, para além de sua morte, o que

mais me tocou foi perceber a clássica valorização pós-morte. Como só depois do

acontecido houve uma percepção geral da potência das mulheres dentro da música

sertaneja, e claro, a potência de Marília.

Esta não é uma dissertação exclusivamente dedicada a Marília Mendonça,

mas não podemos deixar de pontuar a força da artista frente ao cenário do sertanejo

protagonizado por mulheres. O episódio, para além de virar notícia no Brasil,

alcançou um dos maiores jornais do mundo, o norte-americano The New York Times

que noticiou sua morte, referindo-se a ela nos seguintes termos: “Mendonça foi

icônica em um tipo de música country brasileira chamado sertanejo, um gênero

popular no Brasil”. Além de pontuar que: "Sentimental ou não, suas canções

oferecem uma perspectiva feminina que não foi muito ouvida na cultura machista do

sertanejo, e isso fez de Mendonça a voz principal de um novo subgênero chamado‘
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feminejo’- música feita por e para mulheres”1. Uma conta no Twitter que verifica a

primeira vez que uma palavra é utilizada pelo The New York Times, constatou a

aparição do termo "feminejo"2 no dia 5 de novembro de 2021. O tweet até o

momento em que escrevo este texto conta com: 5.168 retweets, 670 tweets com

comentário, 57,3 mil curtidas, além de milhares de comentários de brasileiros e

pessoas de outras nacionalidades. Assim, observamos que a infeliz morte de Marília

nos mostra o quanto o movimento do feminejo é algo que impacta e cresce cada

vez mais, tomando formas específicas dentro da música sertaneja, além de mostrar

a força da atual presença das mulheres dentro desta cena musical.

Assim, como questão principal desta pesquisa, pretendemos abordar o

fenômeno do feminejo, discutindo sua criação, seus tensionamentos, suas

contradições, controvérsias, discursos e possíveis feminismos, aplicando uma

metodologia de análise de conteúdo categorial, com base em materiais coletados

como entrevistas, documentos, mídias sociais etc.

Porém, ao nos debruçarmos sobre a questão, achamos importante discutir a

presença das mulheres no gênero musical sertanejo em uma perspectiva histórica,

pois percebemos que esta presença é muito pouco discutida, tanto em âmbito

historiográfico acadêmico quanto em âmbitos comunicacionais. Por essa razão,

antes de adentrarmos na análise de nosso corpus principal, resgatamos uma

história da música sertaneja, incluindo as mulheres, suas trajetórias e

apagamentos.

Gostamos de pensar no sertanejo protagonizado por mulheres, dividido em

quatro ‘fases’ e em quatro grandes viradas representadas por duplas ou cantoras. A

primeira em 1940 com o surgimento da primeira mulher em registros em uma dupla

sertaneja com Cascatinha & Inhana, seguido da primeira dupla somente de

mulheres, as Irmãs Castro, e outros nomes como Irmão Galvão, Inezita Barroso,

Duo Cirema etc. Uma segunda fase ocorre em meados de 1980, com Roberta

Miranda e a modernização do gênero musical - que já vem acontecendo desde 1970

com a introdução do country de Nalva Aguiar. Uma terceira fase ocorre no início dos

anos 2000, com Paula Fernandes e o surgimento do sertanejo universitário. E, por

2 <https://twitter.com/NYT_first_said/status/1456774142213111810> Último acesso em 09 de janeiro
de 2022.

1“Sentimental or not, her songs offer a woman’s perspective that hasn’t been heard much in
sertanejo’s machismo culture, and it’s made Mendonça the leading voice of a new subgenre called
‘feminejo’ - music by and for women,” <https://www.nytimes.com/2021/11/05/arts/music/marilia-
mendonca-dead.html> Último acesso em 9 de janeiro de 2022.
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último, uma quarta fase tem início na década de 2010 e traz como movimento as

cantoras de feminejo.

Esta dissertação está construída em três capítulos, importantes para o

entendimento de debates emergentes deste universo. No primeiro capítulo,

realizamos uma discussão referente ao que é entendido e visto dentro dos estudos

de gêneros musicais e surgimento do sertanejo e sua história até os anos 1990 e

seus pontos importantes. Este capítulo se divide em quatro tópicos. O primeiro

debate a importância dos estudos sobre gêneros musicais, as construções e

entendimentos pensados por Fabbri (2012), Negus e Pickering (2004), Janotti Jr.

(2003 e 2020) e Pereira de Sá e Janotti (2019). No segundo tópico, situamos

brevemente o sertanejo como gênero musical do início dos anos 1920 até 1989,

pensando no sertanejo e no caipira, buscando e pontuando as primeiras mulheres

dentro da história do gênero musical. O terceiro tópico se refere à explosão do

sertanejo no Brasil em 1990 e à modernização da música no Brasil, descritas na

pesquisa de Alonso (2015). No quarto e último tópico deste capítulo, tentamos

compreender a virada das mulheres entre o antigo sertanejo e o atual. Enfocamos

os trabalhos de Roberta Miranda - desde os anos 1980 até os dias atuais - e Paula

Fernandes - cantora que começou sua carreira na década de 1990 e alcançou a

fama somente nos anos 2000, quando o fenômeno do sertanejo universitário surgiu.

No segundo capítulo temos os debates relacionados ao sertanejo

universitário em um primeiro tópico. Nele, é apresentada uma breve história do

gênero sertanejo universitário de meados dos anos 2000, sua criação e

modernização. Na sequência deste histórico, abordamos o sertanejo protagonizado

por mulheres, o feminejo. Assim, no tópico seguinte, apresentamos nossos sujeitos

de análise: a cantora Marília Mendonça e a dupla Simone & Simaria, além da

justificativa e motivo de escolha deste corpus para análise a seguir. Estas mulheres

são alguns dos nomes que engendraram uma mudança no cenário da música

sertaneja atual, trazendo o termo feminejo à tona.

No último capítulo, trazemos a análise do corpus, pensando em seus

discursos, performances e rupturas que passam por cada um dos sujeitos

analisados. Pensamos em como o feminismo pode ser um movimento

multifacetado, trazendo contradições, quebras de coerência expressiva e as

diversas dimensões de um “feminismo pop". Além de refletirmos sobre questões

relacionadas ao machismo, violência contra a mulher, controvérsias e
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cancelamentos e questões políticas partidárias.

Para desenvolver os objetivos propostos e conduzir a presente pesquisa,

optamos por utilizar um conjunto de procedimentos metodológicos com o intuito de

darmos conta das complexidades em torno deste objeto. Propõe-se a utilização de

multimétodos, que consistem na combinação de diferentes metodologias. Esta

abordagem faz parte de uma nova tendência de pesquisa que prevê a utilização

cruzada de diferentes tipos de técnicas para analisar diferentes tipos de dados

(Paranhos et. al, 2016). Creswell e Plano Clark (2011) a definem como “métodos

mistos”, isto é, procedimentos de coleta, análise e combinação de técnicas

quantitativas e qualitativas em um mesmo desenho de pesquisa. A justificativa

central para uma abordagem multimétodo reside no fato de que a interação entre

diferentes técnicas fornece melhores possibilidades analíticas.

Sendo assim, iremos inicialmente nos fundamentar em uma metodologia

historiográfica, que consiste numa busca por respostas por meio de um

levantamento bibliográfico como uma estratégia de estudo da documentação ou das

fontes apropriadas de pesquisa (SAMARA, TUPY, 2007). Compreender

bibliograficamente os gêneros musicais, a música sertaneja, o feminismo e o

feminejo é uma importante ferramenta para nós como pesquisadores, pois a partir

deles iremos tentar resgatar informações, mapear e construir conceitos e entender o

percurso histórico de cada um daqueles temas.

Para entender questões de natureza quantitativa, utilizaremos o método de

análise de conteúdo categorial (BARDIN, 1977) dentro das narrativas midiáticas.

Faremos uma leitura geral do material coletado (entrevistas, documentos, posts em

mídias sociais), formularemos categorias de análise, faremos o recorte do material

em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos) com inferências e

interpretações respaldadas no referencial teórico.

Sendo assim, esta dissertação, que tem por foco o feminejo, procura, de

maneira mais ampla, contribuir para a discussão sobre o apagamento das mulheres

dentro do gênero musical sertanejo, juntando-se a outros trabalhos que nos

provocam a refletir sobre o lugar da mulher na indústria da música. Nosso desafio,

portanto, gira em torno de entender o atual movimento feminejo e como suas

performances ora afirmam, ora parecem contradizer aspectos dos movimentos

feministas contemporâneos.
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CAPÍTULO 1 – GÊNEROS MUSICAIS, SERTANEJO E MULHERES

1.1 A importância do debate sobre gêneros musicais

Para iniciar esta pesquisa, é importante pensarmos de forma mais ampla, nas

questões e discussões sobre gêneros musicais e debates que ocorrem sobre o

próprio gênero musical sertanejo - nosso foco central na dissertação.

Quando tentamos explicar de modo introdutório as diferenciações dentro

deste campo, gostamos de usar uma metáfora muito simples, que pode nos ajudar a

refletir sobre sua grande diversidade: um gênero musical é como uma cômoda cheia

de gavetas e em cada gaveta podemos ter - e na grande maioria das vezes temos -

objetos diferentes. Não obstante, quando abrimos estas gavetas, deparamo-nos

com possíveis compartimentos (secretos ou não) que podem nos trazer novas

perspectivas.

Esse processo de compreensão de um gênero musical e suas diversas

facetas ocorre a partir de uma ampla rede de articulações que podem envolver

questões como: sonoridades, audiovisuais, processos de recomendação,

agrupamento de produções, afirmações de gosto, letras, biografias, críticas

culturais, entrevistas etc. (JANOTTI JR.; PEREIRA DE SÁ, 2019). Assim, podemos

ponderar que as questões que permeiam essas rotulações são processos

dinâmicos, com diálogos contínuos entre os aspectos de produção, circulação,

consumo e apropriação da música (FABBRI, 2012).

Refletir sobre o gênero musical é pensar construções muito mais complexas

e definitivamente nada superficiais em relação a produção de sentidos. Debater

estes gêneros está amplamente ligado aos processos de consumo e é uma forma

de mediar as relações entre os produtores (quem faz a música) e os consumidores

(quem ouve a música). Assim Fabbri observa que:

“Algumas pessoas veem a vida musical como uma história de indivíduos,
ou seja, trabalhos individuais, que outras pessoas (substancialmente por
razões não musicais) classificam em tipos. Depois de um quarto de século,
eu me convenci do contrário, a vida musical é um contínuo processo de
categorização, produção e reconhecimento de ocorrência de tipos, desde
os níveis semióticos mais básicos (múltiplas ocorrências de um trabalho,
seja uma canção, uma sinfonia, uma suíte para violoncelo, a fita gravada de
um álbum etc.) ao mais articulado nível (ocorrências do idioleto de um
autor, de um estilo ou gênero musical)”. (2012, p. 19).

19



Negus e Pickering (2004), considerando esses pontos citados acima,

elaboram três perguntas centrais que nos facilitam pensar o gênero musical: 1)

“Onde essa música se encaixa?”. Quais são os cenários e locais onde essa música

produzida pode melhor se inserir? 2) “Com o que se parece?” Parece com algo já

antes feito? Se sim, com o quê? E, por fim, 3) “Quem vai comprar?”. O que nos

mostra uma análise do possível público alvo ou então dos possíveis públicos que

vão consumir esta música?

Mesmo Negus e Pickering nos trazendo essas três perguntas de ouro, ainda

podemos pensar em diversas formas de classificação para se entender os gêneros

musicais. Assim, Fabbri, ainda sugere mais cinco eixos de reflexão: a) “convenções

de composição e de instrumentação”; b) “regras semióticas” – que dizem respeito

não somente às letras, mas a como a música, de maneira mais ampla, utiliza-se de

símbolos e sentimentos para se comunicar; c) as “regras comportamentais”, tais

como rituais de performance musical (ao vivo ou gravados); d) “regras sociais e

ideológicas” – que apontam para os valores que informam os consumidores do

gênero musical; e) “convenções econômicas e jurídicas” em torno da cadeia

produtiva fonográfica e da propriedade intelectual.

Janotti Jr (2003), por sua vez, condensa e traduz estes cinco eixos de Fabbri

em três novas articulações: 1) regras econômicas, que envolvem práticas de

consumo e endereçamentos dos produtos musicais; 2) regras semióticas, que

abarcam os processos de produção de sentidos, intertextualidades e

paratextualidades; 3) regras técnicas e formais, tais como as técnicas de execução

e habilidades específicas, a valorização de certos instrumentos musicais, o ritmo, a

harmonia, a melodia e as relações entre palavras e sonoridades.

Dentro desse escopo, muitos artistas e músicos têm embates internos sobre

questões e disputas de pertencimento e não reconhecimento dentro de um gênero

musical específico. Eles procuram sempre algumas singularidades dentro de suas

obras, quando, na verdade, os processos de classificação e categorização não são

exercidos somente por eles, mas sim por todo um universo musical composto para

além dos artistas e suas performances, por fãs, críticos e outros mediadores. Nos

estudos sobre gêneros musicais, observamos, rotulamos e categorizamos de

diferentes formas, pressupondo que:
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“[...] partilhas e conflitos em relação aos modos endereçamento de produtos
aos consumidores, consumo e apropriação de produtos sonoros e
audiovisuais. Antes de querer relegar essas práticas a meros exercícios
mercadológicos ou a expressões de gosto, o que procurar-se-á
compreender [...] é a importância que as rotulações continuam a ter na
produção, circulação, consumo e apropriação de expressões musicais,
realçando as continuidades e rupturas que se estabeleceram nas
classificações dos gêneros musicais operadas dentro da ambientação
digital quando comparada, por exemplo, à época de hegemonia dos discos
físicos.” (JANOTTI Jr, 2020, p.16).

Assim, antes dos gêneros musicais serem categorizados de forma

homogênea, os artistas, músicos e ouvintes podem estabelecer fronteiras, disputas

de gosto e construções de assinaturas específicas que se tornam marcas para cada

artista. Como dito anteriormente, existe uma rede de articulações que ajudam a

possibilitar esta compreensão.

As categorizações musicais e a importância delas para se pensar música,

com o passar dos anos, dos estudos e reflexões, foram se remodelando para sair de

uma ação que vem dos discos, das críticas e das revistas, para uma ação que se

transforma no ambiente online. Diante disso, precisamos reconhecer o admirável

hibridismo dentro desses movimentos musicais, já que nos dias atuais, com o

contexto da cultura digital, os gêneros tornam-se ainda mais dinâmicos e instáveis,

uma vez que estão sempre tensionados pelas disputas simbólicas em torno de suas

fronteiras. (PEREIRA DE SÁ, p. 94, 2021) Assim, é importante de fato refletir sobre

os aspectos musicais, extra musicais e a forma como categorizamos a música, para

tentar inicialmente compreender o dinamismo do cenário.

Os debates sobre novas ou velhas questões dentro da música acabam

passando por questões diversas e multifacetadas, que algumas vezes fogem de

certos padrões pressupostos. O caso do sertanejo não é diferente, já que veio de

origens caipiras, passando em meados de 1950 a se misturar com sons da

guarânia3 paraguaia, o chamamé4 argentino, o rasqueado5, corridos6, rancheras7 e

7 Gênero musical mexicano associado às bandas mariachi (o nome dado aos grupos musicais que
interpretam e fazem espetáculos relacionados a este gênero musical), baseando-se na música
folclórica tradicional rural.

6 Gênero musical mexicano com canções que lidam com questões políticas, eventos históricos e
relacionamentos.

5 Modo de tocar um instrumento de cordas, passando as unhas rapidamente pelas mesmas, sem as
pontear.

4 Expressão artística que tem elementos da cultura indígena guarani, afro-americana e europeia.

3 Gênero musical de origem paraguaia, fez uso de ritmos e melodias lentas e melancólicas para as
suas canções.
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boleros mexicanos8. Além de incorporar em dado momento o rock e mais adiante o

country americano, passou a usar guitarras elétricas e foi se modernizando a cada

década que seguia, até os dias atuais. Assim, a história da música sertaneja sempre

foi uma história de misturas musicais e da incorporação de diversos valores

exógenos (BEZERRA; ALONSO, REICHELT, 2016).

Antes de entrarmos mais profundamente nas questões sobre música

sertaneja e seus desdobramentos, gostaríamos de finalizar esta parte do texto

trazendo uma frase do livro Cowboys do Asfalto: Música sertaneja e a modernização

brasileira: “nenhum gênero existe isolado no mundo, alheio a outros estilos

musicais”. (ALONSO, p. 33, 2015).

1.2 Entendendo o sertanejo - e buscando as mulheres - na história do gênero
musical

Para compreender o caminho da música e o gênero musical sertanejo no

Brasil, precisamos fazer uma breve linhagem para encontrar e ilustrar algumas

histórias - nesta dissertação, principalmente a história das mulheres na música

sertaneja. Mesmo com um vasto material histórico e acadêmico sobre a indústria

sertaneja, percebemos o quão vago e invisibilizado é o espaço das mulheres. E

assim, uma parte importante desta pesquisa é identificar essas cantoras e

compositoras e incorporar suas trajetórias à história do gênero sertanejo.

O sertanejo é um gênero musical que tem início e origem pelos sertões do

Brasil. “Sertão”9 quer dizer, em seu significado genuíno, região agreste, afastada de

núcleos urbanos e de terras cultivadas. Assim, sertanejo é uma “música que veio de

longe das capitais” e também pode ser chamada de música caipira - “caipira”

significando alguém que vive no campo ou na roça; roceiro10.

Pensando em uma breve linhagem da música sertaneja / caipira, podemos

dividi-la em quatro décadas: 1920, 1930, 1940 e 1950. Parar nos anos 1950 é

10 Que ou aquele que mora na roça ou que possui hábitos comuns a essa região; interiorano, caipira,
matuto. <https://www.dicio.com.br/roceiro/>

9 Sertão: 1 Região do interior, com povoação escassa e longe dos núcleos urbanos, onde a pecuária
se sobrepõe às atividades agrícolas. 2 Região de vegetação esparsa e solo arenoso e salitroso,
sujeito a secas periódicas. 3 Terreno coberto de mato, afastado da costa. 4 O interior do país.
<https://www.dicio.com.br/sertao/>

8 Gênero musical cubano que mescla raízes espanholas com influências locais de vários países
hispano-americanos. Apesar de nascer em Cuba, tornou-se também bastante conhecido como
canção romântica mexicana.
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importante, porque, segundo Alonso: “Até os anos 1950, os termos caipira e

sertanejo ainda eram intercambiáveis, sem prejuízo para qualquer um dos lados.

De meados dos anos 1950 em diante, com o aumento das influências externas na

cultura brasileira e o fortalecimento do discurso nacional-popular, surgiu

paulatinamente a distinção entre música caipira e música sertaneja”. (ALONSO,

2015, p. 32,).

Para a construção desta pesquisa, acreditamos ser importante trazer o

“marco zero” do sertanejo para localizar este início do movimento. Esta identidade

interiorana teve seus primeiros passos nos anos 1920, quando, após um período de

viagens, pesquisas e gravações feitas pelo jornalista e escritor Cornélio Pires, surgiu

em 1929 as primeiras canções sertanejas. Nelas, vemos fragmentos de cantos

tradicionais dos interiores brasileiros, mineiros, goianos, mato-grossenses e sulistas,

além da junção de vários “causos”, que são histórias que se contavam nessas

regiões durante essa época. Estas gravações pioneiras ilustravam como era a vida

do campo, tida como simples e idealizada muitas vezes como bucólica. Segundo o

sociólogo José de Souza Martins (1975), Cornélio foi o criador da música sertaneja

e também o primeiro a conseguir que a indústria musical brasileira promovesse

discos com este gênero musical em 78 RPM11.

Na década seguinte, além de Cornélio Pires seguir com suas gravações, em

1930 outros artistas começaram a surgir e lançar discos, como: Alvarenga &

Ranchinho, dupla mineira que começou sua carreira se apresentando em circos e

tendo obras como Circuito da Gávea / Liga dos Bichos, de 1936, Mandamentos de

Caboclo / Carnaval Carioca, de 1938 e músicas como ABC do Violeiro e Trabalhar é

Pecado; Raul Torres & Florêncio, dupla paulista que tem álbuns como O pipoqueiro /

O "v" da vitória, de 1942 e Potranca Tordilha / Mariazinha, de 1948; João Pacífico,

com sua famosa composição Cabocla Tereza; Athos Campos, com obras como,

Sinhazinha, Bate na Viola e Quando Canta o Chororó; Serrinha & Caboclinho, com

Depois que a Rosa Mudou, Pescador e O que tem a Rosa?; Brinquinho & Brioso,

com Pé de Coquerá, Vidinha de Roça e Cruel Destino; e Angelino de Oliveira,

músico que compôs Tristeza do Jeca - música esta que durante a história foi

regravada por diversos outros artistas - , Moda de Botucatu e Incruziada.

11 Todo disco plano feito a partir de 1898 até o fim dos anos 1950, e que rodava a 78 rotações por
minuto. O material mais comum é a goma-laca e eles comportavam de 3 a 5 minutos de gravação em
cada lado.
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Trazer esta linhagem no decorrer do texto é importante porque nos ajuda a

perceber que não há de fato registros da presença feminina nos primeiros anos do

gênero musical. Mas foi na década de 1940 em que surgiram nomes como Tonico &

Tinoco, Luizinho & Limeira, Lourival dos Santos e Nhô Pai - compositor de Beijinho

Doce,12 que Cascatinha & Inhana, primeira dupla com registros a ser estruturada

com um homem e uma mulher, gravou. A dupla foi responsável por sucessos como:

Índia - um de seus maiores sucessos -, Despertar do Sertão e Flor do Cafezal.

Figura 1 - Cascatinha & Inhana

Fonte: Cascatinha & Inhana - 1942

Assim, os primeiros nomes femininos começaram a surgir na indústria.

Através de Nhô Pai, já citado anteriormente, que já fazia sucesso nos anos 1930,

Maria de Jesus Castro e Lourdes Amaral Castro iniciaram sua carreira após serem

descobertas e vencerem um concurso, tornando-se as Irmãs Castro. Aprenderam

sobre o gênero musical sertanejo e lançaram seu primeiro disco em 1944,

interpretando a canção Não me escrevas, de Gabriel Ruiz e Nhô Pai, e o rasqueado

Che cabu (Vem cá), de Nhô Pai. Na sequência, gravaram Beijinho Doce, que se

tornaria o maior sucesso da dupla e um clássico da música sertaneja - regravado

diversas vezes, por vários artistas. Tornam-se assim, quase vinte anos depois dos

primeiros movimentos deste gênero musical no Brasil, a primeira dupla sertaneja

composta somente por mulheres a ser registrada.

12 Sucesso mais adiante na voz da dupla Irmãs Castro.
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Figura 2 - Irmãs Castro

Fonte: Irmãs Castro - 1945

Outra dupla que surgiu na mesma década foram as Irmãs Galvão, nomes até

hoje consagrados no meio musical (desde 2002, mudaram seu nome para As

Galvão). Mary Zulu Galvão e Marilene Galvão começaram sua carreira em shows de

talentos em rádios, algo que era bastante comum naquela época, tendo muita

aceitação do público ouvinte, o que as fez seguir em turnês pelo Brasil. São também

consideradas uma das duplas femininas de sertanejo mais antigas do Brasil,

estando em atividade de 1947 até 202113, parando apenas por motivos de saúde de

uma das integrantes da dupla.

Na década seguinte, 1950, os artistas mais famosos deste cenário eram:

Teddy Vieira, cantor e compositor responsável pela obra O Menino da Porteira; Tião

Carreiro, que lançou músicas como Amargurado, É Isto que o Povo Quer e Chora

Viola; Vieira & Vieirinha, com Paixão de Boiadeiro e Meu Sertão Acabou; Palmeira &

Biá, com Baião da Serra Grande, Boneca Cobiçada e Disco Voador; Pedro Bento &

Zé da Estrada, dupla que, com seus chapéus de mariachis e instrumentos típicos do

estilo mexicano, lançaram sucessos como, A Lua é Testemunha, Sete Palavras e a

primeira versão de Galopeira; Silveira e Silveirinha com Berrante de Madalena,

Linda Cigana e Alma Vazia; Zé do Rancho, gravando Luar do Sertão, Vida Marvada

e Moda da Pinga.

Uma artista muito importante para este gênero musical que surgiu nesta

década é Inezita Barroso. Lançou-se em 1953 e “tornou-se uma das primeiras

pontes da música do campo com os grupos que se articulavam nas cidades em

torno da defesa do nacional-popular, que buscava as fontes do Brasil no povo

13<https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2021/06/19/dupla-as-galvao-chega-
ao-fim-apos-74-anos-de-atividade-pioneira-na-musica-sertaneja.ghtml> Último acesso em 25 de julho
de 2021.

25

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2021/06/19/dupla-as-galvao-chega-ao-fim-apos-74-anos-de-atividade-pioneira-na-musica-sertaneja.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2021/06/19/dupla-as-galvao-chega-ao-fim-apos-74-anos-de-atividade-pioneira-na-musica-sertaneja.ghtml


escondido nos grotões do interior” (ALONSO, 2015, p. 32,). É por ela que

conhecemos as obras Marvada Pinga14, Roda Carreta e Tristeza do Jeca15. A

pesquisadora Rosa Nepomuceno a chama de “Diva da Tradição”, ressaltando que a

artista “considera folclore coisa sagrada e guitarra em música caipira, um sacrilégio”

além de desdenhar dizendo que “esse negócio de dupla sertaneja botar chapéu de

cowboy e imitar americano é pobreza de espírito” (1999, p. 326). Inezita tocava viola

e violão acompanhando suas canções.

Figura 3 - Inezita Barroso

Fonte: Recital de Inezita Barroso no programa Música Brasileira, da TV Cultura, 1969

Neste ponto da história também temos outras duplas e cantoras como o Duo

Irmãs Celeste, com carreira que se inicia em meados dos anos 1950 e primeiro

disco gravado em 1957; Pininha & Verinha responsáveis por músicas como Morena

do Paraguai, Me Leva e Sou Eu; além de Mara e Cota, Duo Cirema e Primas

Miranda.

Assim, como dito anteriormente, somente até o início dos anos 1950 o caipira

e sertanejo podiam ser permutados, não havendo necessidade de se distinguir um

do outro. Mas com mudanças e algumas modernizações dentro do gênero, ambos

começaram a ser separados e classificados como gêneros musicais mais

específicos. “Ao longo dos anos separou-se o ‘joio do trigo’, criando-se uma

distinção entre caipiras e sertanejos” (ALONSO, p. 16, 2015).

O final da década de 1960 marca o início de uma fase mais moderna do

sertanejo no Brasil. Com a introdução da guitarra elétrica nas músicas e inspiração

em artistas internacionais como Elvis Presley, o gênero musical começava a ter

15 <https://www.youtube.com/watch?v=7IAKS4ZItQ4> Último acesso, 08 de agosto de 2021.
14 <https://www.youtube.com/watch?v=CFE3tVltiTA> Último acesso, 08 de agosto de 2021.
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influências do country16 norte americano e o imaginário ligado ao universo dos

cowboys17 tinha bastante força no Brasil.

Se nos anos anteriores não havia problema em “juntar tudo no mesmo balaio

musical”, agora os caipiras se definem como os que seriam os que representam a

população do campo, tradições e valores simples, enquanto os sertanejos seriam

fruto de uma indústria cultural que unia o sertão com gêneros musicais estrangeiros

- gêneros esses que trouxeram para o Brasil novos elementos musicais. Esse

processo é visto por muitos como fuga das raízes e possível transição para um

Brasil mais moderno, numa tentativa de se unir com o restante do mundo

musicalmente.

Refletindo sobre estas questões, não podemos fechar os olhos para outros

cenários e referências musicais que surgiram no Brasil. Para além das referências

ao country, precisamos pensar nas modificações e modernizações que ocorreram

neste período com a forte influência do movimento da Jovem Guarda18 e algumas

mediações do rock, como afirma Alonso: “é importante frisar que o rock de fato

ganhou o sertão e abriu portas para o contato entre cantores urbanos e rurais”.

(p.58, 2015).

Uma dupla que, para além das influências de faroeste - isto é, country -,

perambulou de forma fluida pelos movimentos musicais da época foi Léo Canhoto &

Robertinho. Eles inseriram em suas músicas o uso da guitarra elétrica, quando só

eram usados viola e violão por duplas anteriores. Em parte de alguns dos seus

shows, utilizavam também contrabaixos e teclados, além de inovarem na aparência,

usando óculos escuros, cabelos compridos e roupas mais extravagantes. Lançaram

músicas como O Presidente e o Lavrador (esta música agradou tanto o então

presidente do Brasil, Ernesto Geisel, que os condecorou com a medalha do Brasão

da República), O Último Julgamento e Amarga Despedida.

Outro nome que fez parte deste movimento no Brasil foi o cantor Sérgio Reis.

18 Movimento cultural brasileiro surgido em meados da década de 1960, que mesclava música,
comportamento e moda. Traduzindo-se, portanto, em um estilo ou gênero musical, em um modo de
comportamento, e em um modo de vestir.

17 Inicialmente era um termo que se referia a uma pessoa que montava um cavalo e conduzia uma
boiada. Mas no Brasil, a utilização do termo cowboy se liga também a uma estrutura da indústria
cinematográfica dos Estados Unidos, que remete aos filmes de faroeste.

16 Gênero musical popular nos Estados Unidos. Inicialmente uma mistura de música do povo Apache
(indios americanos) e blues. Consiste frequentemente em baladas e melodias de dança, geralmente
formas e harmonias simples acompanhadas de instrumentos de corda, como banjo, guitarra, violino,
bem como gaita de boca.
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Sua carreira teve início no final dos anos 1950, quando ele ganhou protagonismo

dentro do movimento da Jovem Guarda. Em 1967, ele lança a música Coração de

Papel e grava seu primeiro álbum do gênero sertanejo em 1972, que tem como

principal música Menino da Gaita. Teve grandes sucessos, como Menino da

Porteira, Adeus Mariana, Disco Voador, Panela Velha, Filho Adotivo, Pinga ni Mim.

Sérgio Reis ainda cantava músicas do cotidiano rural, mas sua performance era

bastante afetada pela ideia do peão de boiadeiro mais moderno.

Assim, conforme aponta Alonso (2015, p. 61), se até 1970 apenas dez por

cento do mercado de discos era de sertanejo e caipira, este número pula para trinta

por cento em 1976 - com larga aceitação nos estados de São Paulo, Espírito Santo,

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná19. E ao final dos anos 70, o mais

significativo é a consolidação de um mercado jovem de música sertaneja, que ainda

não era nacional - pois não atingia as classes mais abastadas das capitais ou o

norte e nordeste do país.

Partindo desta modernização e seguindo no caminho de identificar as

mulheres na cena, uma figura feminina que tem um grande salto nos anos de 1970

é Nalva Aguiar. Foi considerada a “Rainha do Rodeio” e chegou ao topo das

paradas com a canção Tá de mal comigo, seu grande sucesso. Foi uma das

cantoras que deixou marcas no exterior, ganhando de uma rádio country

norte-americana de Nashville, uma placa de ouro escrito: “The Queen of Country

Music in Brazil” (“A Rainha da Música Country no Brasil”). Essa performance

musical de Nalva é muito característica deste período da música sertaneja - com

destaque para a estética do chapéu de cowboy, entre outros adereços -, quando

nosso país foca em modernidades e sonoridades mais internacionais.

19 Grynszpan, “A questão agrária no Brasil pós-1964 e o MST”, in O Brasil republicano vol.4: O
tempo da ditadura.
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Figura 4 - Nalva Aguiar

Fonte: O trem (on the road again).

A partir dessas modernizações, a música sertaneja começa a penetrar nas

rádios FM do Brasil, e também na televisão - seja como protagonista de programas

matutinos de domingo ou em trilhas sonoras de algumas novelas e programas de

outras faixas. Assim, o sertanejo como citamos acima, ainda não tinha conquistado

todos os cantos do Brasil, mas nesta década já dava sinais de que poderia ser um

gênero representativo para o país.

Duplas como Milionário & José Rico tocavam em diversas rádios com seu

clássico Estrada da Vida, até hoje conhecido e relembrado por fãs do gênero.

Nacionalmente chamados de "As Gargantas de Ouro do Brasil", tiveram outros

sucessos como Jogo do Amor, Vontade Dividida e Sonho de um Caminhoneiro.20

Esta última com temática nitidamente mais moderna, cantado sobre os sonhos de

um homem com um emprego oposto ao dos peões de boiadeiro que eram cantados

em outras gerações.

Uma parceria de anos e exemplo de modernização do gênero foi Tonico &

Tinoco, dupla que começou sua carreira muito cedo, em 1930, e foi até meados de

1990. Passaram por várias fases do sertanejo e caipira, e puderam estar presentes

dentro de diversas transformações e modificações do gênero. Cantaram modas de

viola sobre o sertão, e também ao fim inovaram o seu som com a ajuda das

guitarras elétricas e lançamento de suas canções em rádios FM, algo que se tornou

bastante comum para os cantores e duplas que permanecem há muitos anos na

indústria fonográfica, já que alcançar público se torna um desafio a cada década.

Vários são os artistas que foram lançados nestas décadas e seguem até os

dias atuais - 2021, período no qual finalizo este capítulo. Teodoro & Sampaio, O Trio

20 <https://www.youtube.com/watch?v=hgm5ySJ0A6k> Último acesso em 25 de outubro de 2021.
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Parada Dura e Matogrosso & Mathias são ainda exemplos. Mas uma dupla que foi

um divisor de águas na cena foi Chitãozinho & Xororó.

Formada pelos irmãos José Lima Sobrinho e Durval Lima, a dupla começou a

carreira muito jovem, tendo seu primeiro disco oficial nos anos 1970 (incluindo a

música Galopeira21, que só foi reconhecida após o sucesso da dupla), e outros três

entre 1972 e 1979. Eles só obtiveram real sucesso e reconhecimento no ano de

1989, quando lançaram a canção Fio de Cabelo, canção que vendeu mais de 1,5

milhão de cópias e foi um grande momento de abertura de portas em todo país para

a música sertaneja nas rádios FM. Segundo Alonso, “a canção foi importantíssima

na história da música porque extrapolou os limites de popularidade inaugurados por

duplas anteriores. Pela primeira vez a música sertaneja conseguia vendagem acima

de um um milhão de discos, mostrando o potencial daquele gênero [...]”. ( 2015,

p.201).

Antes de entrarmos nos anos 1990, década muito importante para a grande

explosão e consolidação da música sertaneja no Brasil, não podemos esquecer de

citar neste momento, mesmo que rapidamente - já que mais adiante na pesquisa

vamos abordar mais a fundo sua história e trajetória -, a cantora Roberta Miranda.

Ela teve sua carreira iniciada em 1985, antes da explosão do sertanejo dos anos

1990, é conhecida como a Rainha da Música Sertaneja e responsável por sucessos

como A majestade, o sabiá, canção que até hoje é regravada por diversos artistas.

Sua carreira segue estável até os dias atuais e é percebida como uma das vozes

mais importantes que ecoa, representa e abre espaço para uma sequência de

novas artistas mulheres dentro do gênero sertanejo.

1.3. Potência sertaneja dos 1990

Após o grande sucesso que foi a música Fio de Cabelo da dupla Chitãozinho

& Xororó - do álbum “Somos Apaixonados”, de 1982 -, o cenário sertanejo se

consolidou e chegou em todos os cantos do Brasil. Várias outras duplas foram

surgindo e sendo lançadas no mercado musical.

“O grande boom que foi a música sertaneja aconteceu com o disco Meninos
do Brasil, Chitãozinho & Xororó, lançado em 1989. Menos de um ano depois
esse LP já havia vendido um milhão de cópias22. Em 1990 eles já contavam

22 “Rancho eletrônico”, Veja, 31/01/1990, CC, p.17.
21 <https://www.youtube.com/watch?v=0tNoul6GWrM> Último avesso em 25 de outubro de 2021.
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treze Lps, com mais de vinte milhões de cópias vendidas em vinte anos de
carreira23. O LP de 1990 de Leandro & Leonardo, que traz a música mais
cantada no brasil no ano seguinte, “Pense em mim”, vendeu cerca de 2,5
milhões de unidades24.” (ALONSO, p.277, 2015).

Esse sucesso comercial e grande êxito de algumas duplas sertanejas na

época, junto com a grande venda de CDs, foi essencial para a recuperação da

indústria fonográfica no Brasil. Vinda de uma crise na década de 1980, na qual

precisou se adaptar aos diversos formatos de gravações, produções e divulgações,

ela foi favorecida pela chegada do CD em nosso país em 1987, a qual possibilitou

acertar as formas de venda e distribuição da música em território nacional .

Assim, artistas como Chitãozinho & Xororó, com milhões de discos vendidos,

e grandes números comerciais, foram muito importantes para a indústria musical

nesta virada da década de 1980 para 1990. Este sucesso abriu portas para entrada

de gravadoras multinacionais no mercado da música sertaneja, atingindo lugares

nunca antes atingidos dentro da cena.

Figura 5 - Chitãozinho & Xororó

Fonte: Álbum “Meninos do Brasil” Chitãozinho & Xororó. 1989

Outro momento muito importante do início da década de 1990 foi a gravação

do LP de Leandro & Leonardo, dupla que se tornou famosa com a canção Entre

Tapas e Beijos do álbum “Leandro & Leonardo vol.3”. A letra da música foi debate

entre críticos, que diziam que ela tinha uma estética de “balada de motel”. O enorme

sucesso segundo da música deu uma nova dimensão à carreira de Leandro &

24 Segundo coluna da revista Veja, “Pense em mim” foi a música mais cantada do Brasil em 1990, p.
80; O voo veloz do tomate ao estrelato. Acervo Digital. 11/09/1991, p. 95.

23 “Os caipiras voam alto - Chitãozinho & Xororó”, revista Manchete, 03/03/1990, p. 65-69.
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Leonardo e trouxe novas possibilidades de expansão para a música sertaneja. Esse

disco de 1989 vendeu cerca de 1,8 milhão de cópias. A fórmula de misturar a cama

e baladas românticas parecia estar dando certo e aquele sucesso seria apenas o

começo. (ALONSO, p.289, 2015)

O sucesso desta música fez com que a gravadora transformasse a imagem

da dupla em algo mais moderno. Então, no álbum seguinte, já em 1990, na foto de

capa, ambos estavam vestidos com calças jeans coladas, jaqueta de franjas, em um

imaginário todo voltado para a moda country - apenas sem o chapéu. A obra entra

para as paradas de sucesso e a canção de sucesso da vez é Pense em Mim. O

álbum que contém esta música é considerado o mais vendido da história da música

sertaneja25 , com cerca de 3,1 milhões de vendas estimadas.

Figura 6 - Leandro & Leonardo

Fonte: Álbum Leandro & Leonardo - 1990

A força que o gênero musical sertanejo tinha na época fazia com que as

gravadoras procurassem, cada vez mais, possíveis duplas para serem catapultadas

para o sucesso. Assim, na busca por cantores que pudessem de alguma forma

“substituir” Chitãozinho & Xororó e Leandro & Leonardo, encontram Zezé Di

Camargo & Luciano (em sua formação final, já que a dupla havia passado por

mudanças anteriormente, devido à perda de um dos integrantes quando eles eram

ainda muito jovens e em início de carreira).

Com timbres e vocais muito mais agudos do que os costumeiros dentro da

cena, a música que trouxe sucesso a dupla foi: É o Amor, que a levou para

25 <http://www.emnomedoamor.art.br/entrllamiga1337.html> Ultimo acesso em 25 de agosto de 2020.
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inúmeros shows pelo país e várias participações em programas de televisão,

movimento este que mais uma vez fez a música sertaneja ser apresentada para

novos lugares, criando novos públicos e consumidores.

“Em vez de o mercado ser 'apenas' formatador de carreiras artísticas, o que
se vê em relação à música sertaneja é que a metamorfose do gosto médio
operada ao longo dos anos por esse gênero tornou possível a mudança
mercadológica. Num processo dialógico, em que se complementam e se
perfazem, música sertaneja e mercado pareciam falar uma língua muito
análoga e proporcionar, pouco a pouco, a legitimação e institucionalização
do gênero. Não sem atritos, obviamente.” (ALONSO, 2015, p.301).

Nos anos 1990, a indústria fonográfica foi se reformulando, culturas que

antes eram ignoradas, começaram a criar seu próprio espaço e situações vistas

como “regionalismos” não eram mais grandes questões, já que esse era um

momento de reorientar os olhares e estabelecer maiores diálogos com outras

culturas e gêneros musicais já existentes dentro do Brasil.

Assim, além do sertanejo, outros gêneros musicais vistos como “do povo”

estavam em ascensão no país nesta época, como o pagode e o axé. De forma

afetiva, não é à toa que pessoas que viveram durante os anos 1990, quando tentam

recapitular memórias, de forma nostálgica em sua grande parte, acabam sendo

levados a lembranças de um Brasil ao som de duplas sertanejas, grupos de pagode

e axé.

Fazer uma análise das relações destes gêneros musicais populares com a

indústria cultural é essencial para compreender o paradoxo que a indústria

fonográfica criou para si mesma. (ALONSO, 2015) Esses gêneros musicais, além de

muito importantes na história da música brasileira, foram também grandes

“salvadores” da indústria musical dos anos 1990.

Após grande reconhecimento e milhões de CDs vendidos em todo país, as

duplas sertanejas passaram por um período forte de introdução na televisão

brasileira. Já existiam emissoras de TV que desde os anos 1980 incorporavam

músicas e cantores em suas programações. Mas foi a explosão destas canções em

1990 que fez com que tais espaços fossem mais fortemente ocupados por esses

artistas.

O primeiro canal televisivo a introduzi-los na programação foi o SBT, no

programa “Sabadão” - também conhecido como “Sabadão Sertanejo” entre 1991 e
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1996. Na sequência, a TV Record também aderiu à moda com especiais voltados

para a temática. A última emissora a integrar este formato foi a TV Globo. Mesmo

sendo uma das emissoras mais populares - abrindo ainda mais caminhos e espaço

para o gênero musical no Brasil - inicialmente a música sertaneja não era bem vista

pelos donos da empresa (ALONSO, 2019). De todo modo, apesar da demora para

inserir os ritmos sertanejos na programação, programas como “Amigos” e diversas

trilhas sonoras de novelas foram grandes responsáveis pela popularização da cena

na época. Programas com essas temáticas ficaram na programação durante muitos

anos e foram um grande sucesso em determinadas épocas.

Figura 7 - Programa Amigos

Fonte: Amigos 2 do Especial da Rede Globo (1997)

Essa visibilidade foi importante porque, de um gênero somente vindo de e

conhecido pelo “povão”, o sertanejo se transformou em um movimento que adentrou

em casas e espaços frequentados pelas classes altas da sociedade. Essa grande e

rápida demanda, fez com que duplas como Chitãozinho & Xororó e Zezé Di

Camargo & Luciano se apresentassem em espaços como as casas de shows

Palace, Canecão e Olympia,26 que anteriormente só recebiam artistas como Elis

Regina, Roberto Carlos e Legião Urbana.

Além dos nomes citados acima no decorrer do texto, outras duplas sertanejas

fizeram parte desta cena musical nos anos 1990. Dentre elas, destacam-se João

Paulo & Daniel, dupla que terminou em 1997, quando o integrante João Paulo

morreu em um acidente de carro que impressionou bastante o Brasil na época.27

Seu companheiro Daniel, no entanto, segue carreira solo até os dias atuais. Outros

nomes importantes foram: Rick & Renner, Gian & Giovaini, Rio Negro & Solimões,

27 <https://globoplay.globo.com/v/2920528/> Último acesso em 19 de novembro de 2021.
26 Localizadas em São Paulo e Rio de Janeiro.
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etc.

O cenário feminino ainda seguia com menos artistas que o masculino, porém

mulheres que estiveram presentes neste período e tiveram força foram: Sula

Miranda, conhecida como a “Rainha dos Caminhoneiros”, com canções como:

Caminhoneiro do Amor e Seu Olhar; o duo As Marcianas, com Vou Te Amarrar na

Minha Cama e Porque Brigamos; e também Roberta Miranda, que vamos abordar

mais adiante na pesquisa.

Como citado anteriormente, os anos 1990 foram responsáveis por uma

grande mudança no cenário musical brasileiro, trazendo novos gêneros ao mercado

de sucessos. Assim, o auge dessa música sertaneja não durou tanto como o

previsto, mas o movimento era forte e de personalidade já formada. Era fácil

reconhecer quem era um cantor ou uma dupla sertaneja e isso, segundo Alonso,

ajuda a “[...] criar uma identidade e contar a sua própria história de forma positiva,

[...] tornando-se algo além de um produto. O gênero ganhou sobrevida quando se

tornou uma marca de parte da sociedade, quando se associou à história de

determinados grupos sociais”. (2015, p. 340).

Seguindo a pauta sobre as transformações do gênero musical sertanejo no

decorrer das décadas, precisamos analisar outras questões que permeiam a

história. Mais adiante nesta pesquisa abordaremos também as discussões sobre as

questões relacionadas ao sertanejo universitário, fenômeno que surgiu em meados

dos anos 2000, ponto importante para entender a virada entre modernização e mais

possibilidades e espaços de mulheres cantoras dentro da indústria musical.

Antes disso, contudo, é importante destacar duas artistas que fazem um

paralelo entre o sertanejo antigo e o moderno dentro deste universo: Roberta

Miranda, desde os anos 1980 até os dias atuais, e Paula Fernandes, cantora que

começou sua carreira na década de 1990 e alcançou a fama somente nos anos

2000, quando o fenômeno do sertanejo universitário surgiu.

1.4. A majestade, o sabiá28, Roberta Miranda e o Pássaro de fogo29, Paula
Fernandes

29 Música composta e interpretada pela cantora Paula Fernandes.
28 Música composta e interpretada pela cantora Roberta Miranda.
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Não podemos olhar para a história do sertanejo sem perceber como é um

ambiente que possui uma quantidade forte de discursos conservadores, letras que

podem ser interpretadas por alguns como machistas e uma linha do tempo que,

conforme mostramos sumariamente nas seções anteriores, é repleta de figuras

masculinas.

Identificar as mulheres que fizeram parte deste cenário e tirá-las do segundo

plano é algo bastante importante na trajetória desta pesquisa. Trazer Roberta

Miranda e Paula Fernandes para esta seção da dissertação é tentar compreender

através de suas histórias como foi esta passagem das mulheres entre a década de

1980, até o início dos anos 2000, já que ambas estiveram tentando moldar suas

carreiras dentro da cena. Se Roberta Miranda teve um papel fundamental para abrir

espaço para as mulheres na música sertaneja, Paula Fernandes se insere neste

meio e faz sucesso em um momento no qual o sertanejo ressurge como sertanejo

universitário.

Nascida em João Pessoa, na Paraíba, Roberta Miranda já começou fora dos

padrões que o sertanejo normalmente trazia na época - já que era um gênero que

na década de 1980, vinha mais do interior da região centro-oeste do Brasil - mesmo

tendo se mudado com oito anos para a zona leste da cidade de São Paulo. Se o

histórico de cantores, como dito anteriormente, era em sua grande maioria de

berços como Goiânia, ser uma mulher e nordestina, já era um ponto fora da curva

quando se pensava em música sertaneja.

Figura 8 - Roberta Miranda

Fonte: Roberta Miranda - 1980.

Filha caçula e com quatro irmãos homens, sua família sonhava que Roberta

fosse professora, já que era a única mulher entre cinco filhos. Após terminar o

colegial, aprendeu a tocar violão sozinha e aos 16 anos disse a sua família que não
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faria universidade como seus irmãos, começando sua assim carreira de cantora -

mesmo menor de idade - em bares e casas noturnas da cidade onde morava.

Durante quatorze anos, cantou na noite e compôs diversas músicas. “Em 1983,

decidiu largar a noite e se dedicar à composição. Seu objetivo, na verdade, era se

sustentar e ao mesmo tempo pressionar para que os artistas e produtores de discos

ouvissem suas canções” (ALONSO, p. 209, 2015).

A artista conta em entrevistas que durante três anos, parou com a carreira,

por medo de criar vícios que a noite como cantora em bares poderia trazer.

Enquanto isso, trabalhou como maquiadora, assistente de estúdio e qualquer coisa

que pudesse permitir que seguisse compondo e tendo algum dinheiro para

sobreviver. Neste período, fez mais de 400 músicas e bicos que poderiam

aproximá-la do universo musical.30

O cantor Jair Rodrigues, em seu álbum em 1985, foi apresentado à

composição de Roberta, intitulada A majestade, o sabiá. Convidando a dupla

sertaneja de maior ascensão na época, Chitãozinho & Xororó para participar da

gravação, que rendeu quase um milhão de cópias31 vendidas.

A composição tornou a artista e compositora reconhecida, lançando seu

primeiro disco intitulado: “Roberta Miranda, vol. 1”, que teve como carro-chefe a

música São Tantas Coisas. Saiu em turnê pelo Brasil e divulgou durante oito meses

seu trabalho. Quando voltou para São Paulo, para sua surpresa, o álbum já havia

vendido mais de 100 mil cópias. Mais adiante, em 1994, ele ganhou uma

certificação de ouro e, no mesmo ano, foi premiado com um disco de platina e,

após, um de platina duplo. Com esse primeiro sucesso, ela se tornou a primeira

artista da história da música brasileira a vender mais de 1,5 milhões de cópias, com

discos de ouro e platina32.

32 <https://pro-musicabr.org.br/home/certificados/?busca_artista=roberta+miranda>. Último acesso em
28 de agosto de 2020.

31 A música A majestade, o sabiá, que foi gravada em 1985, estava no disco chamado Jair
Rodrigues. O cantor gravou outros sucessos sertanejos, como Vaqueiro de Profissão em 1997, que
foi tema da novela Rei do Gado da Rede Globo.

30 <http://robertamiranda.com.br/biografia/> Ultimo acesso em 28 de agosto de 2020.
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Figura 9 - Primeiro disco de Roberta Miranda

Roberta Miranda - Volume I (1986)

Roberta fala em entrevista que “depois de tanto me digladiar com o

machismo, o venci às custas do meu talento e do desafio de dizer uma frase de

extrema simplicidade e de grandes implicações. Não é fácil dizer eu quero. A mulher

nasceu com todos os requisitos para ser vencedora. Só precisa tomar conhecimento

do valor que representa a coragem de querer”33.

Na sequência, em 1987, lança seu segundo álbum, “Roberta Miranda, vol. 2”,

com músicas como Vá Com Deus - outro de seus grandes sucessos - e Rei dos

Reis. Vende quase um milhão de cópias e se torna uma das compositoras mais

procuradas da época. Em 1988, fez shows por todo o Brasil - em torno de 150

apresentações - e no ano de 1989, sua popularidade no país era tanta que acabou

sendo consagrada pelo povo brasileiro como a “Rainha da Música Sertaneja” - Não

se tem uma comprovação concreta do uso desta alcunha, mas a artista reforça em

quase todas suas entrevistas o quanto seus fãs a chamam assim desde então34.

Em 1990, lança outro álbum que tem destaques para as músicas Marcas e

Tudo em Você me Atrai. Nessa época, o sertanejo já era um gênero musical que

estava se formando e crescendo no Brasil. Na mesma época que cantores como

Leandro & Leonardo, Zezé di Camargo & Luciano e João Paulo & Daniel estouram

nas paradas de sucesso, Roberta Miranda além de ficar famosa no Brasil, vai para

Angola e também faz sucesso, criando vínculos até hoje com o país35. Fato

35 <https://www.youtube.com/watch?v=fH2H2TnJHik>. Último acesso em 28 de agosto de 2020.
34 <https://www.youtube.com/watch?v=lDS84TgcLdE> Último acesso em 29 de agosto de 2021.

33 Fala de Roberta Miranda, retirada de seu site. <http://robertamiranda.com.br/biografia/>. Último
acesso em 28 de agosto de 2021.

38

https://www.youtube.com/watch?v=fH2H2TnJHik
https://www.youtube.com/watch?v=lDS84TgcLdE
http://robertamiranda.com.br/biografia/


interessante sobre esta relação é que a cantora já criou uma confusão no país, pois

as mulheres angolanas ameaçaram fazer greve de sexo com os seus parceiros,

caso eles não comprassem os ingressos para o show da cantora. Olhando

novamente para este acontecimento, podemos perceber o quanto Roberta poderia

ser vista como desviante dentro da cena e com performances bastante incomuns

para a época.

No ano seguinte, ela tem sua estreia na casa de espetáculos Canecão, no

Rio de Janeiro, espaço que na época era um termômetro de sucesso musical.

Lança o álbum “Sol da Minha Vida”, com músicas como Tambaú e o bolero Lição de

Vida - Roberta tem ligações fortes com o bolero, além de compor diversos durante

sua carreira. Podemos perceber aqui o quanto o gênero musical sertanejo pode ter

diálogos e negociações com outros gêneros.

Com anos passando e a carreira acumulando mais de cinco milhões de

discos vendidos, o sertanejo começa a ter baixas na indústria fonográfica - como já

citado anteriormente -, mas mesmo assim, em 1995, sua canção Mistério se torna

um hit nas rádios brasileiras. Em 1996, a cantora regrava a música de Roberto

Carlos Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo. Faz sucesso com a música Um Minuto a Mais,

balada romântica que foi trilha sonora da novela Rei do Gado, além de carreira

internacional em Portugal e Estados Unidos. Em 1997 finalmente grava sua música

A majestade, o sabiá e no tempo recorde de dez dias alcança o marco de 140 mil

cópias vendidas.

Lança diversos forrós, fados36, boleros durante sua carreira, - mais uma vez

mostrando o quando o gênero musical sertanejo pode ter negociações - e em 1999

grava o disco “Caminhos”, em parceria com o cantor Reginaldo Rossi. Nos anos

2000, tem seu primeiro show ao vivo, A majestade, o sabiá, no qual canta muitos

clássicos de sua carreira e lança a música Um Dia de Domingo, que faz com que a

artista volte para paradas de sucesso nas rádios brasileiras. De 2001 a 2007 lança

apenas três discos, mas em 2008, ano em que comemora seus vinte anos de

carreira, grava o álbum, “Senhora Raiz”, uma homenagem dela mesma à sua

própria história. Em 2010 faz uma parceria inusitada com MV Bill e Dominguinhos,

na qual misturam forró e rap na música Forrepeando e em 2011 lança um álbum

inteiro de boleros.

36 Gênero musical português, geralmente é cantado por uma só pessoa (fadista) acompanhado por
uma viola.
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Nos seus 25 anos de carreira em 2013, grava o DVD “Roberta Miranda: 25

Anos Ao Vivo”; em 2014, declara seu amor pelo cantor Roberto Carlos com o

Roberta canta Roberto; já em 2015, junto da geração atual de cantores sertanejos

universitários, lança com a dupla Henrique & Juliano a música Acho que Esqueci de

Mim e ganha o título de melhor cantora no Prêmio da Música Popular Brasileira.

Em 08 de março de 2017, Dia Internacional da Mulher, Roberta Miranda

reúne os principais nomes femininos da música sertaneja atual - que seriam mais

adiante intituladas como cantoras de feminejo - e grava o CD e o DVD

comemorativo dos seus trinta anos de carreira. Intitulado “Os Tempos Mudaram”,

tem participações de Marília Mendonça, Day e Lara, Maiara & Maraisa, Naiara

Azevedo, Simone & Simaria e Solange Almeida. A gravação traz sucessos que

marcaram sua carreira, além de sete músicas inéditas com cada uma das cantoras

dessa nova geração.

Nestes mais de trinta anos de carreira, Roberta Miranda, em suas entrevistas

e falas, nunca escondeu o quanto lutou para conseguir seu espaço. Sempre que

pode, reforçou o quanto o universo sertanejo era machista e difícil, e que seu papel

e trajetória dentro do gênero são importantes para que mulheres se sintam

representadas e cada vez mais façam parte desse cenário musical.

Quando questionada sobre essa nova geração de cantoras, Roberta fala:

“Sem nenhuma falsa modéstia, fiquei aí 25 anos reinando sozinha. (…) Sempre

senti muita falta da voz feminina para o sertanejo, já que era um mundo comandado

por bota e chapéu. Eu ia para a rádio ou para as revistas e dizia: 'Gente, cadê as

vozes femininas? Estamos precisando'. E agora, graças a Deus, tem essa invasão,

esse movimento, acho muito legal”37. E quando questionada se ela se considera

feminista, responde: “Se ser feminista é lutar pela mulher, pelo empoderamento e

pelo lugar ao sol, eu me considero”38.

A artista está sempre próxima a temáticas que envolvem assuntos

relacionados a mulheres. Em seu Instagram, já publicou algumas vezes fotos e

vídeos sobre a campanha de prevenção contra o câncer de mama. Em uma de suas

publicações ela fica de seios de fora e coloca como legenda: "Mais uma vez

cedendo a imagem para indicar que a prevenção é muito importante para qualquer

38 <https://www.youtube.com/watch?v=WfNYZVkKji0>. Último acesso em 28 de agosto de 2020.
37 <https://www.youtube.com/watch?v=WfNYZVkKji0>. Último acesso em 28 de agosto de 2020.
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classe social39". Além dessa causa, a artista também apoia campanhas sobre

violência contra a mulher40 e o movimento contra assédio Não é Não41.

Se Roberta Miranda é uma personagem importantíssima para pensarmos a

ideia da mulher dentro da música sertaneja, que atravessa décadas, cria

protagonismos mesmo com poucas colegas do mesmo gênero em sua trajetória,

podemos trazer e pensar também em Paula Fernandes, cantora que começa sua

carreira muito jovem na década de 1990 e só obtém sucesso perto do boom do

sertanejo universitário. Transitando entre questões referentes ao antigo sertanejo e

ao sertanejo jovem dos bares e universitário de meados dos anos 2000.

Cantora, compositora e instrumentista, Paula Fernandes de Souza, ou

somente Paula Fernandes, é uma artista mineira, nascida em Sete Lagoas. Desde a

infância, ela canta profissionalmente, lançando com dez anos de idade seu primeiro

disco independente intitulado Paula Fernandes. Em busca de sucesso, a cantora e

sua família, se mudam para São Paulo quando ela tem 12 anos, para trabalhar

como cantora em uma companhia de rodeios. Percebemos neste momento de sua

carreira, uma grande influência do movimento country que abordamos em seções

anteriores, já que Paula se localiza em um período da música no qual o sertanejo

está com fortes influências de rodeios e sonoridades mais modernas -

diferentemente de Roberta Miranda, que tem referências “caipiras”.

Do período da infância até a adolescência, além dos rodeios, Paula se

apresentou em diversas festas e espetáculos nas regiões próximas de onde

morava. Participou de programas de rádio e televisão e na cidade de Sete Lagoas,

local onde nasceu, apresentou o programa de rádio Criança Esperança, que

alcançou um pequeno sucesso que a levou a participar de episódios do programa

“Paradão Sertanejo” na TV Band de Minas Gerais. Na sequência, inspirada pela

novela da Rede Manchete chamada “A História de Ana Raio e Zé Trovão”, lançou

seu segundo álbum intitulado “Ana Rayo”, no ano de 1995.

Percebendo as dificuldades do percurso dentro do movimento sertanejo,

sendo uma mulher e além do mais, muito nova, aos dezoito anos de idade, Paula

desiste da carreira e volta para Minas Gerais, onde faz faculdade de Geografia e

41<https://rollingstonecountry.uol.com.br/noticias/sertanejo/roberta-miranda-adere-campanha-nao-e-n
ao-no-carnaval-em-apoio-mulheres.phtml>. Último acesso em 28 de agosto de 2020.

40<http://robertamiranda.com.br/diario-de-taubate-roberta-miranda-realiza-lancamento-de-campanha-
sobre-a-violencia-contra-a-mulher/> Último acesso em 28 de agosto de 2020.

39<https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/08/roberta-miranda-faz-exame-de-mamo
grafia.html> Último acesso em 28 de agosto de 2020.
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atua em bares de forma paralela e muito menos intensa, compondo e mantendo

contato com alguns produtores.

Figura 10 - Paula Fernandes

Fonte: Paula Fernandes - " Corpo & Alma " (1994)

Naquela década, algumas novelas já incluíam o gênero sertanejo em suas

em trilhas sonoras, abrindo-se um espaço para cantores lançarem suas músicas

para o país, já que novelas são um produto bastante consumido pelo público

brasileiro. Paula, em 2005, volta a gravar um álbum, intitulado “Canções do Vento

Sul” - que é considerado sua reestreia - nele contém a canção Ave Maria Natureza,

que se tornou trilha sonora da telenovela “América”, da Rede Globo, no mesmo ano,

trazendo a cantora para dentro dos holofotes.

Foi em meados da década de 2000, quando o sertanejo universitário - tema

que vamos aprofundar no próximo capítulo - estava crescendo no Brasil, que o

reconhecimento de Paula Fernandes acontece, pois ele vem ao encontro do

surgimento do movimento no país. Mesmo assim, na década de 2000 ainda eram

poucas as mulheres dentro da cena. Junto de Paula, havia Maria Cecília, da dupla

Maria Cecília & Rodolfo, e Thaeme, da dupla Thaeme & Thiago, mas ambas tinham

suas carreiras divididas com homens, não de forma solo como Paula.

A artista, quando questionada sobre a hegemonia masculina no gênero e as

questões envolvendo preconceito por ser uma mulher, fala: “Existe o preconceito,

sim, ainda estamos vencendo. Vivemos em um momento mais aberto, as coisas

começaram a mudar. Minha carreira demorou a decolar por causa do machismo.

Em todos os lugares a que eu ia, eu ouvia: Ah, não, uma mulher cantando? Música
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romântica? Não, não vai dar certo.42”

Paula seguiu a carreira de forma muito bem sucedida nos anos seguintes, em

2007, juntamente com a orquestra Sagrado Coração da Terra, interpretou a música

tema da novela “Pantanal” e, a partir destes trabalhos, consolidou-se no mercado

musical como cantora de música sertaneja, seguindo carreira com a gravação de

um álbum em inglês chamado “Dust in the Wind”, no qual interpreta canções como

Nothing Else Matters da banda de heavy metal Metallica e Iris, cover da banda Goo

Goo Dolls - observa-se aqui um desvio, cantando outros gêneros musicais.

Em 2009, lança a sua obra, vista como de maior sucesso, “Pássaro de Fogo”,

álbum que contém a canção Jeito de Mato, com participação do cantor Almir Sater.

A música fez parte da trilha sonora da novela das seis, Paraíso, de 2009, e das

nove, O Outro Lado do Paraíso, em 2017, ambas da Rede Globo. Ficou entre as

100 músicas mais tocadas no ano de 201043, pela Billboard Hot 100 Airplay44. No

ano seguinte, colhendo frutos do sucesso do álbum “Pássaro de Fogo”, Paula grava

seu primeiro DVD, Paula Fernandes: Ao Vivo (lançado apenas no ano de 2011,

vendendo mais de um milhão de cópias em apenas seis meses), contendo músicas

inéditas e seus grandes sucessos até então, com participações de Leonardo e da

dupla Victor & Leo, além de participar do especial de final de ano de Roberto Carlos.

Fez parte de suas atividades como cantora ter um bom número de músicas

como trilha sonora de novelas da TV Globo, iniciando assim em 2011 uma carreira

internacional. Em parceria com a cantora Taylor Swift, gravou um dueto da música

Long Live,45 - mais uma vez negociando com gêneros musicais como country e o

pop - que fez parte do álbum da cantora americana, além de Paula ter gravado a

versão em português da letra original, alcançando altos níveis de vendas, tanto para

Taylor nos EUA, quanto para Paula no Brasil.

Sua carreira segue até os dias atuais e passa por várias parcerias com

cantores como Shania Twain, Dominguinhos, Leonardo e Luan Santana, além de

gravar álbuns e DVDs, “Meus Encantos” (2012), “Multishow Ao Vivo: Um Ser Amor”

(2013), “Amanhecer” (2015), “Amanhecer: Ao Vivo” (2016) e “Origens” (2019). Neste

último, ela volta para sua cidade natal, Sete Lagoas e, em vinte e duas faixas, revive

45 <https://www.youtube.com/watch?v=1etzkcAo6WA> Último acesso em 08 de setembro de 2021.

44 Tabela musical publicada semanalmente pela Crowley Broadcast Analysis, que compreende as
cem canções mais executadas em estações de rádio do Brasil.

43 “Brasil Hot 100 Airplay". Billboard Brasil (Brasil: bpp) (2): 96. Mar de 2011. ISSN 977-217605400-2

42 <https://veja.abril.com.br/cultura/paula-fernandes-de-menina-brejeira-a-mulher-forte-do-sertanejo/>.
Último acesso em 30 de agosto de 2020.
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seus sucessos antigos e inclui sete canções inéditas.

Devido ao fato de a cantora ser uma representação da música dos anos 1990

- quando iniciou sua carreira - e início dos anos 2000 - quando consegue ter

sucesso -, ela acaba sendo um pouco deslocada em alguns sentidos dentro do

gênero musical sertanejo, ainda mais quando pensamos nas questões relacionadas

a performances e atualmente, no contexto da cultura digital, tal construção

performática é atravessada de forma bastante radical pela esferas pública e privada

(SIBILIA, 2008).

Conhecida como uma artista de temperamento forte e às vezes antipática46,

acabou sendo um pouco apagada midiaticamente, quando outras artistas mulheres

entram no movimento sertanejo na década de 2010. Enquanto as novas artistas

abordam possíveis pautas sobre mais representatividade para as mulheres, Paula,

quando questionada sobre temas como por exemplo o feminismo, acaba colocando

panos quentes e se esquivando em declarações como: "Tem gente que confunde a

palavra feminista, né? Sou a favor dos direitos iguais. Nunca acreditei que para a

mulher se sobressair ela tivesse que se desfazer do homem"47, além de já ter

declarado em uma entrevista durante o programa “Encontro com Fátima Bernardes”,

que “A mulher já é sensível por natureza, né?”48, causando uma certa polêmica na

internet.

Cabe observar que, segundo levantamentos sobre as músicas mais

executadas em cada região do país, encomendados pelo ECAD (Escritório Central

de Arrecadação e Distribuição), antes de Paula Fernandes não havia nenhuma

outra mulher cantando sertanejo nas grandes rádios brasileiras, no período de 2005

a 2012 (SENRA, 2014, p.71) – salvo as duplas mistas.

Em relação a Paula e as novos nomes femininos na música sertaneja, as

feminejas da sofrência49 ela acaba citando que, "Minha música é uma música de

paixão, de sonho. Então não é sofrência, é pureza. Eu tenho esse perfil de

49<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/musica/2020/03/5601689-sofrencia-e-tema-recorrrente-na-music
a--de-marilia-mendonca-a-frank-sinatra.html> Último acesso 31 de agosto de 2020.

48<https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/02/27/paula-fernandes-afirma-que-mulher-e
-sensivel-por-natureza-e-gera-polemica.htm>. Último acesso 31 de agosto de 2020.

47<https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2019/03/paula-fernandes-diz-que-palavra-fe
minista-causa-confusao-e-que-e-a-favor-de-direitos-iguais-cjsrlggzs00pn01o36hieqmwo.html> Ultimo
acesso 31 de agosto de 2020.

46<https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2020/04/paula-fernandes-comenta-fama-de-an
tipatica-algumas-pessoas-ficaram-chateadas.html>. Último acesso 31 de agosto de 2020.
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pureza”50. Fala que acredita ter sido "Aquela mulher que pegou uma foice, foi

abrindo uma clareira enorme em uma mata que era alta, densa, de dificuldade de

um mercado dominado por homens", - discurso muito parecido com o de Roberta

Miranda sobre abrir caminhos para novas artistas - mas que não se vê muito

próxima as feminejas: “Não é muito minha vibe, não. Eu respeito, acho que cada um

tem seu espaço e a criatividade também. Tem o público que curte, não tenho

preconceito, não. Mas em vez de ir para o bar, eu vou pra casa”.

Declarações como essas, além de serem vistas às vezes, com pouca força

por possíveis fãs, afastam Paula Fernandes do cenário atual e forte de cantoras

sertanejas que estão no topo das paradas de sucesso. Assim, pensamos: para ser

cantora de música sertaneja hoje, é preciso ser feminista? É preciso

empoderamento e pautas políticas? Quais são as especificidades deste novo

sertanejo protagonizado por mulheres? São essas as questões que vamos discutir

na seção a seguir desta dissertação, a partir do resgate da trajetória da música

sertaneja universitária de meados dos anos 2000, das mulheres na cena, do

feminejo e as possíveis  controvérsias geradas por este movimento.

50<https://g1.globo.com/musica/noticia/paula-fernandes-comenta-hits-do-feminejo-alguns-sao-para-m
aiores-de-18-anos.ghtml> Último acesso 31 de agosto de 2020.
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CAPÍTULO 2 – DEBATES SOBRE O SERTANEJO UNIVERSITÁRIO

2.1. Breve história do gênero sertanejo universitário

Para compreender a posição desses artistas entre a tradição e a

modernidade, precisamos acompanhar suas trajetórias dentro da cena, com suas

ambiguidades e disputas, indagando: Como começou o sertanejo universitário? O

que o define? Quais são as suas características? Onde ele surgiu?

Em um cenário de modernizações, é difícil apontar um ponto de partida único

do gênero musical sertanejo universitário. Sendo assim, o termo “universitário”, foi

abraçado mais por fãs e mídia do que pelos próprios artistas inicialmente - algo

bastante recorrente em um cenário no qual existam certas medições da internet.

Grande parte desses artistas - não todos, mas um número bastante significativo -

saiu dos bancos universitários e acredita-se que um dos motivos de seu grande

surgimento nesses espaços tem ligação com o primeiro mandato do governo Lula

no ano de 2003 e a criação do “Programa Universidade Para Todos” (ProUni) em

200451 - programa do governo federal que tem por objetivo democratizar o acesso

aos cursos de nível superior do país, por meio de concessão de bolsas de estudo,

integrais ou parciais em instituições de ensino superior privadas.

Sendo assim, aumentou expressivamente o número de jovens saídos dos

interiores do Brasil para cursar, com bolsa de estudo, universidades que antes eram

quase impossíveis de serem cursadas por eles, devido às altas taxas de

mensalidade. Segundo Guerra (2009) no ano de 2005, cerca de 70% dos alunos do

ensino superior brasileiro estavam em instituições de ensino privadas.

Um caso que exemplifica isso é o da dupla João Bosco e Vinícius, que

começou a ficar conhecida quando tocava para o público universitário de Campo

Grande em 2003, sendo um dos integrantes da dupla estudante de Fisioterapia e

outro, de Odontologia.

“Jorge estudava Direito e Mateus, Agronomia. Maria Cecília e Rodolfo se
conheceram nos bancos acadêmicos da faculdade de Zootecnia. O
Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba, estudou Agronomia. João
Carreiro e Capataz são formados em Administração e Direito,
respectivamente. Mariano estudava Zootecnia e Munhoz, Administração
Rural. De forma que os cantores rurais, parcialmente, mudaram de estirpe.
Agora são de fato, em sua maioria, universitários. Outros não têm formação
universitária, como Luan Santana, Victor, Leo, César Menotti e Fabiano, mas
cantavam com frequência para esse público. Se na geração anterior Leandro

51 <http://prouniportal.mec.gov.br/> 30 de novembro de 2021.
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e Leonardo foram plantadores de tomate e Zezé chegou a passar fome na
infância, entre os universitários há certo conforto de origens, o que permitiu
vários deles ingressar na universidade” (ALONSO, 2015, p. 377).

Assim, vários artistas surgiram sob este rótulo de “cantores de sertanejo

universitário”, mas acredita-se que as duplas pioneiras neste cenário são: João

Bosco & Vinícius e César Menótti & Fabiano. A primeira, formada por João Bosco

Homem de Carvalho Filho e Vinícius Fernando Karlinke, de Coxim, cidade do Mato

Grosso do Sul, lançou seu primeiro CD independente, nomeado “Acústico no Bar,”

em 2003. Mesmo com baixíssima qualidade de gravação, acabou circulando entre

alguns “fãs” que já os acompanhavam em seus shows em bares e espaços

universitários na região de Campo Grande, capital do  estado.

Figura 11 - João Bosco & Vinícius

Fonte: Acústico no Bar (2003)

Em 2005, a dupla lança mais um disco de forma independente em um estúdio

caseiro e de forma análoga. Em 2004, César Menótti & Fabiano também gravaram

autonomamente seu primeiro disco, tendo repercussão regional em Minas Gerais.

Já no ano seguinte, obtiveram mais reconhecimento do público quando o álbum “Ao

Vivo no Observatório,”52 de forma bastante rápida, foi pirateado e divulgado na

internet. Dada essa forma de divulgação, o álbum também tinha baixa qualidade

sonora.

A crescente visibilidade deste gênero musical coincide com o momento em

que a indústria cultural e a indústria fonográfica se encontravam, com letras sobre

52 <https://www.youtube.com/watch?v=zyAQwnoNZ_c> Último acesso em 4 de dezembro de 2021.
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desilusões amorosas, baladas, festas e namoros (TROTTA, 2013), sobretudo depois

do boom da internet no Brasil, que fez com que redes sociais como Orkut, Twitter,

Facebook - e mais adiante Instagram - e também o site YouTube criassem espaços

para a chegada destes artistas ao público, muito menos preso ao cenário rural que o

sertanejo de raiz trazia.

“Através das duas ferramentas principais dessa web 2.0, o YouTube e as
redes sociais, a internet de banda larga mudou o jeito de fazer e ouvir
música no Brasil e no mundo. Ambas as ferramentas chegaram ao país no
mesmo ano, em 2005. Foi quando o Orkut, primeira das redes sociais
massivas da internet no Brasil, e o YouTube começaram suas atividades.
Não à toa os primeiros discos fundamentais do sertanejo universitário saíram
do forno também em 2005. Por isso esse ano pode ser tomado como marco
do início do sertanejo universitário, e João Bosco & Vinícius e César Menótti
& Fabiano são os pioneiros do gênero. Foi através das novas ferramentas
digitais e da pirataria dentro e fora da internet que novas carreiras
conquistaram novos meios de se disseminar pelo Brasil para além dos
interesses da indústria cultural tradicional”. (ALONSO, 2015, pp. 384 - 385)

Depois que esse espaço se abriu para novos artistas no meio musical, outras

duplas começaram a surgir, como Jorge e Mateus, Fernando & Sorocaba, Bruno &

Marrone - acerca destes, não se pode dizer que eles sejam uma dupla universitária

já que começaram nos anos 1980 sua carreira, mas o sucesso só veio mais tarde,

na virada dos anos 2000 -, Munhoz e Mariano, Marcos e Belutti, Victor e Leo etc.

Artistas solo também obtiveram fama, como Luan Santana, que atingiu sucesso de

forma muito rápida e muito jovem - com apenas quatorze anos - com a canção

Falando Sério53 postada no YouTube, agradando fortemente ao público, e Michel

Teló, que, mesmo estando entre 1995 e 2009 no Grupo Tradição, de “tchê music”54 -

bastante conhecido no sul do país - só começou a aparecer e ter visibilidade

nacional com a canção Ai Se Eu Te Pego, “por meio de um videoclipe “simples”, e

gravado em um show “ao vivo” para um público predominantemente feminino e no

qual sobressai o clima de flerte e sociabilidade festiva” e que “atinge um sucesso

com número estratosféricos, tornando-se um dos videoclipes mais vistos da

História55, que vai catapultá-lo para uma bem-sucedida carreira. (PEREIRA DE SÁ,

2021, pp. 89-90)

55 Ver: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ai,_se_Eu_Te_Pego. Último acesso em 04 de dezembro de 2021.

54 Estilo de música jovem que surge no final dos anos 1990 no Rio Grande do Sul, e mescla a música
gauchesca a gêneros como axé music, pagode, rock, além de desenvolverem um estilo próprio de
“dança do Maxixe”. (Reichelt, 2019).

53 <https://www.youtube.com/watch?v=esBM981d5k0> Último acesso em 4 de dezembro de 2021.
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Outros nomes na cena são Cristiano Araújo (1995 - 2005), Gusttavo Lima, a

já mencionada Paula Fernandes e duplas que tinham mulheres em sua formação,

como Maria Cecília & Rodolfo e Thaeme & Thiago. Na época, havia rumores sobre

rivalidade feminina neste espaço, já que havia muito poucos nomes femininos

dentro do sertanejo universitário, algo que cresceria mais adiante e que iremos

abordar na sequência do texto.

Em uma pesquisa solicitada pela revista Veja,56 em 2013, e feita pela Target

Group Index, o gênero musical ainda era predominantemente tocado nos interiores

do país e nas partes do centro-oeste brasileiro. Porém, cerca de 47% dos ouvintes

de rádio no país ouviam música sertaneja e, de forma surpreendente, em Salvador -

região nordeste - 45% das pessoas disseram ouvir com frequência esse tipo de

música e em São Paulo o número era de 60% de ouvintes. Tal como muitos outros

gêneros musicais voltados para a juventude e que obtiveram rápido crescimento,

supunha-se que o sertanejo universitário seria uma moda passageira, mas seis dos

dez discos mais vendidos no ano de 2009 foram de música sertaneja.57

Para obter sucesso dentro do cenário musical brasileiro, entrar no eixo

sudeste é bastante importante, já que é nele que se encontram as grandes

gravadoras. Segundo Alonso:

“O sucesso do sertanejo universitário catalisou uma inversão de padrões
culturais nacionais que incomodou muita gente, sobretudo os devotos da
imagem do Brasil como berço do samba, da bossa nova e da MPB, e
especialmente aqueles que consideram o Rio de Janeiro matriz cultural do
Brasil. Depois de tomar todo o país entre 2005 e 2010, os universitários
alcançaram o último bastião da resistência ao gênero: a capital carioca.”
(2015, p. 361)

O som conquistou espaços no carnaval carioca, em eventos e casas de

shows. As turnês destes artistas, que perceberam rapidamente que o Rio de Janeiro

era a última fronteira a ser conquistada, passaram a vê-lo como ponto de parada

obrigatório. A cidade, como um ponto cultural do país, demonstrava o modo como a

indústria musical acaba se adaptando após a tomada do gênero em todos os

lugares do Brasil. Tanto que diversos artistas do sertanejo universitário acabaram

gravando DVDs em solo carioca: Luan Santana com o DVD “Ao Vivo no Rio”, em

2011; César Menotti & Fabiano, em 2012, com “Ao Vivo no Morro da Urca”; Paula

57 “Sertanejos século XXI”, O Globo, Segundo Caderno, 29 de março de 2010, pg. 1 e 3.
56 “Na estrada com os sertanejos”, Veja, 30 de novembro de 2013.
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Fernandes e o “Multishow ao vivo” no HSBC Arena, na Barra da Tijuca; etc.

Estes artistas, desde o início de suas carreiras, lançavam discos em formato

“ao vivo”, nos quais a existência de um público assistindo é constante e importante,

já que, para este gênero musical, é fundamental criar esta estética de se manter

perto dos fãs, na qual o público aparece e interage. Cantar “ao vivo” é essencial

para quem se difundiu através da internet, inicialmente sem as mediações da

indústria cultural tradicional, em contato direto com o público. O relacionamento com

os fãs e a política concreta em direção às redes sociais tornam o sertanejo

universitário típico da atual modernidade da internet. (ALONSO, 2015)

Com a ajuda da internet, não é difícil perceber como o gênero musical em

questão acaba se mesclando com outros gêneros e se tornou bastante comum ouvir

esses artistas cantando em seus repertórios forró, axé, arrocha, pagode e

regravações de outros artistas. Segundo o produtor fonográfico Carlos Eduardo

Miranda: “o que a gente vê hoje é o povo mandando na cultura. É um fenômeno

social, que é filho da política. O que é o sertanejo universitário? É uma cruza de

diversos outros gêneros musicais”58. Por ser um espaço com abertura para artistas,

consumidores e audiência mais jovem, mesclar esses ritmos e experiências parece

ser fundamental ao mercado.

Assim, essas fusões trouxeram uma grande visibilidade ao gênero musical,

mas também algum desagrado por meio de alguns artistas da primeira leva de

cantores do gênero universitário (2005 - 2010), que acreditavam que essas misturas

não faziam parte das representações do sertanejo universitário, já que a ideia era

ainda, de algum modo, flertar com o sertanejo de raiz em algumas esferas e

valorizar suas origens. Artistas voltaram a utilizar a viola caipira em suas músicas,

temáticas interioranas, canções sobre o campo e assim, paradoxalmente, o

mercado sertanejo universitário ajudou o mercado musical rural, dos caipiras aos

“sertanejos de raiz”. E este resgate do que era de fato “raiz”, só foi possível porque

o mercado tinha se tornado bastante diverso e acabou se abrindo para várias outras

estéticas, que pode unir estes novos artistas e trazer de volta nomes de gerações

anteriores, que não estavam mais no auge, como Matogrosso & Mathias, Sula

Miranda, Tonico & Tinoco, Milionário & José Rico, entre outros. (ALONSO, 2015)

Os artistas sertanejos parecem viver um paradoxo bastante intenso, no qual

58 <https://www.youtube.com/watch?v=ILX84lyFXnQ> Último acesso em 04 de dezembro de 2021.
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querem, em certos momentos, enaltecer o passado, suas origens e raízes, mas

também, em outros momentos, revelam-se admiradores da modernidade e dos

novos caminhos que a música popular está seguindo. Sobretudo os caminhos que

estes artistas - principalmente após os anos 2010 - e gêneros popular-periféricos

adotam para se consolidarem - principalmente na segunda metade da década de

2010 - através da plataforma de vídeos do YouTube e o videoclipe pós-MTV

(PEREIRA DE SÁ, 2016; 2019) - videoclipe dentro do ambiente comunicacional das

redes sociais.

Em 2011, o videoclipe da canção Ai se eu te pego, de Michel Teló, se tornou

um dos mais vistos da história. Em 2012 foi a vez da uma música sertaneja

intitulada Camaro Amarelo59 estar na lista das mais visualizadas. Em 2015,60

diversas canções sertanejas ficaram na lista das mais ouvidas, com Luan Santana,

Marcos e Belutti, Jorge e Mateus e Wesley Safadão - cantor de forró eletrônico que

se mistura com o sertanejo universitário, mostrando, mais uma vez, a possibilidade

de se mesclar gêneros, artistas, ritmos e consumidores. Já em 2019, uma música

que mistura sertanejo e forró, chamada Jenifer61, foi o hit do carnaval, comovendo

as mídias sociais devido à morte de seu intérprete, Gabriel Diniz.

Conforme aponta Pereira de Sá, estes exemplos não são casuísticos:

“Pelo contrário. Em um momento de reconfigurações da indústria da música,
seus artistas optam pela estratégia de circulação de seus trabalhos pelas
redes sociais para atingirem audiências, reforçando a narrativa de que as
plataformas digitais, sobretudo o YouTube, romperam as barreiras de acesso
impostas no passado pelas gravadoras e democratizaram o acesso de
novatos à indústria da música que surge “o nada” e atingem muito
rapidamente o sucesso. Narrativa que simplifica o complexo ambiente
comunicacional constituído pelas plataformas e redes sociais, e
desconsidera o conjunto de filtros e mediadores que constituem o
ecossistema musical na atualidade”. (2021, p.)

Este espaço só vem crescendo cada vez mais e é bem ilustrado quando

consultamos, na última década, as listas das músicas mais ouvidas, videoclipes

mais assistidos, e vemos o número crescente de novos artistas no gênero, além de

61 <https://www.youtube.com/watch?v=D2rG7pXd2LY> Último acesso em 05 de dezembro de 2021.

60<https://www.tecmundo.com.br/youtube/91552-top-brasil-youtube-divulga-lista-videos-assistidos-20
15.htm> Último acesso em 05 de dezembro de 2021.

59<https://super.abril.com.br/blog/superlistas/o-melhor-do-ano-os-videos-mais-assistidos-do-youtube-e
m-2012/> Último acesso em 05 de dezembro de 2021.
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novos espaços e mediações. Recentemente foi feito um levantamento62 das 20

músicas mais tocadas no Brasil na última década. Estudo feito pelo Ecad (Escritório

Central de Arrecadação e Distribuição) mostra que doze das vinte músicas são de

cantores do gênero sertanejo universitário.

Junto aos primeiros nomes que surgiram no cenário, vemos cada vez mais

novos artistas como: Zé Neto & Cristiano; Henrique e Juliano; Felipe Araújo;

Matheus & Kauan; Fred & Gustavo; Dom Vittor & Gustavo; Israel & Rodolffo, etc.

São inúmeros os novos nomes na atualidade, é quase impossível estimar, tamanha

a quantidade de novas duplas e sucessos.

Mas é a partir disso, de todas estas possibilidades, dos diversos modos de se

cantar sertanejo, de performar nestes espaços, sejam eles de forma romântica,

misturado com outros gêneros musicais - popnejo (pop com sertanejo); funknejo

(funk com sertanejo); pagonejo (pagode com sertanejo); rocknejo (rock com

sertanejo); arrochanejo (arrocha com sertanejo); etc -, das duplas se unindo a outros

artistas e as possibilidades de featurings63, que desde 2014-2015 desponta a nova

vertente protagonizada por mulheres e denominada de feminejo. Trazendo a

aceitação cada vez maior e a participação das mulheres neste mercado musical.

Se antes o quadro feminino dentro desse espaço era formado por alguns

nomes fortes, apagamentos no decorrer do tempo, e de acordo com Contieri, pelo

fato de “por muitos anos, a mulher” ter sido “apenas tema da grande maioria das

canções brasileiras, seja para amá-la, idealizá-la ou desprezá-la, relacionando-a ao

matrimônio, à família, ao prazer imediato, entre outros” (2015, p.19), a última

década e as transformações de consumo, mostram o modo como as mulheres estão

dominando e transformando a cena. E é justamente sobre estas mulheres que

falaremos a seguir, este subgênero musical protagonizado por mulheres, o feminejo.

2.2. O feminejo e suas transformações

“Eu tenho pavor de um sentimento chamado: inveja. Ela corrói até ferro.
Desculpe, mas observo e sinto que em cada profissão que você se destaca,
tem que andar orando de segundo a segundo para que o mal passe longe.
Incrível, como este mundo da arte nos expõe, como os olhos se enganam.
Como é que o coração reage a tantos malefícios? Já vi de tudo um pouco, e
confesso, ser o número um é fardo, é fardo na certa. Ter que carregar o título

63 Featuring, ou a abreviação feat., é um termo usado para indicar uma parceria musical.

62 <https://tracklist.com.br/musicas-mais-tocadas-decada/119637> Último acesso em 05 de dezembro
de 2021.
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de rainha da música sertaneja que o povo consagrou por 27 anos, é abdicar
da própria vida. Mas não me arrependo. Pois quando quis, jurei ser um
divisor de águas, medíocre ou não, piegas ou não, fiz um pacto comigo e
com minhas lágrimas. Ainda hei de ver mulheres invadindo este mundo
sertanejo. Quem hoje ralaria na ostra por um ideal ao seu semelhante? Se a
ordem é dane-se, foda-se e não tô nem aí! Hoje, me sinto orgulhosa pois
está dando certo o que plantei. E o que plantei? Ah, plantei vocês cantoras
para um mundo machista! E hoje, pagar pau, não chega nem aos pés
daquilo que vivi. Portanto, estarei aplaudindo cada uma de vocês. Porque
renegá-las seria o mesmo que me desconstruir, já que construí uma estrada
pra vocês passarem. Roberta Miranda”.64

Quando a cantora Roberta Miranda, no ano de 2015, publicou em seu canal

do YouTube o vídeo em que ela recita o texto acima, intitulado: “Homenagem às

mulheres da música sertaneja”, esse cenário musical que hoje é chamado feminejo

ainda dava os primeiros passos.

“Feminejo é uma expressão criada e utilizada pelos meios de
comunicação para denominar o que seria uma “extensão” da música
sertaneja. Refere-se, mais especificamente, a um grupo de mulheres que
estão se destacando cada vez mais no gênero sertanejo, com músicas que
falam de comportamentos femininos que antes eram associados como
tipicamente masculinos, como, por exemplo, ir a motéis, sair para beber,
entre outros”. (PERES e SILVA, p.144. 2019.)

Buscando em ferramentas como Google Trend,65 é difícil encontrar o primeiro

rastro da palavra e o momento de seu surgimento. Acredita-se que pode ter sido no

Twitter nos primeiros meses de 201766 que a união das palavras “feminino” e

“sertanejo” (“feminejo”) foi primeiramente utilizada. Assim, desde então, esta

alcunha foi abraçada pela imprensa, pelas próprias cantoras e fãs, e musicalmente

articulada com sertanejo universitário, tornando-se assim, um dos vários

subgêneros dentro dessa cena.

“Além do “sertanejo pegação” e do “sertanejo ostentação”, a variabilidade
popular da música sertaneja contemporânea apresenta subdivisões a partir
de outras temáticas abordadas: “sertanejo universitário romântico” ou
“sertanejo melody” (como Luan Santana) e o “sertanejo rosa”, duplas
formadas por um homem e uma mulher (como Maria Cecília e Rodolfo); e
também de seu hibridismo melódico expresso por categorias como
“arrochanejo”, “popnejo”, “funknejo”, “rocknejo”, “sambanejo”, “pagonejo” e
“gospelnejo”. Em 2017, eis que a indústria cultural brasileira busca a
consolidação de uma nova variável: o “feminejo”, subgênero feminino do

66 <https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=BR&q=feminejo> Último acesso em 10
de agosto de 2020.

65 Ferramenta apresenta gráficos com a frequência em que um termo particular é procurado em
várias regiões do mundo e em vários idiomas.

64 <https://www.youtube.com/watch?v=7ZSLHOrtOGg> transcrição da fala de Roberta Miranda.
Último acesso em 05 de agosto de 2020.
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sertanejo” (CORREA, 2018, p.1).

De certo modo, a imprensa, os consumidores e o mainstream, viram no termo

feminejo um modo de unir não só as palavras “feminino” e “sertanejo”, mas também

o “feminismo” e o “sertanejo”, já que algumas dessas artistas que começaram a

despontar nos anos anteriores - 2010 em diante - eram vozes potentes e

dissonantes dentro da cena. Como o caso da cantora Naiara Azevedo que em seu

canal no YouTube fez um vídeo resposta para o funk Sou Foda.67 Sua paródia

intitulada Coitado,68 ressoa como um possível desejo das mulheres, tornando-se

uma “defensora,” e trazendo discursos que mais adiante seriam base para se

pensar esse feminejo.

“Coitado / Se acha muito macho / Sou eu que te esculacho / Te faço de
capacho / Se acha o bicho / Nem era tudo aquilo que contava pros amigos /
Eu sempre te defino: desanimador, prepotente e arrogante / Não serve pra
amante; talvez nem pra ficante / E não se esqueça que no final de tudo /
Quem vive de putaria / Leva fama de chifrudo / Antes de eu me esquecer /
Só pra você saber... / Todos, todos que provaram são melhores que você
(2x) / Ó o pente, Ó o pente, Ó o pente, Ó o pente / Defender a mulherada e
dando sequência no pente” (NAIARA AZEVEDO, 2011)

Na canção a artista coloca o “macho” como um personagem que é

ridicularizado e a mulher - a narradora - fica em posição de domínio em relação à

figura masculina. Estes padrões narrativos na música parecem ter sido os primeiros

sinais de um discurso que seria mais adiante explorado dentro do universo sertanejo

protagonizado por mulheres. Ademais, essas canções colocariam a mulher em

posição de protagonismo, mostrando que o “heroísmo, a perseverança e um toque

de brutalidade” poderiam estar presentes também no discurso feminino. (COELHO,

2019).

Em 2016, anos depois de ter viralizado com sua paródia, Naiara Azevedo

lança 50 Reais69, featuring com outra dupla feminina de Maiara & Maraisa, e coloca

a canção como um dos maiores sucessos comerciais do ano, atingindo a segunda70

colocação na lista das 100 mais tocadas na Billboard Brasil.

70<https://ia801203.us.archive.org/15/items/billboardbrasilhot10020160815/Billboard_Brasil_Hot_100_
20160815.pdf> Último acesso em 07 de dezembro de 2021.

69 <https://www.youtube.com/watch?v=yjLz5bPhCoI> Último acesso em 06 de dezembro de 2021.
68 <https://www.youtube.com/watch?v=QlODF8Z5emo> Último acesso em 06 de dezembro de 2021.
67 <https://www.youtube.com/watch?v=vYCY_5ubSi8> Último acesso em 06 de dezembro de 2021.
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Figura 11 - Naiara Azevedo feat. Maiara & Maraisa

Fonte: Videoclipe 50 reais, YouTube, 2016

Como visto anteriormente, se é em janeiro de 2017 que encontramos os

primeiros rastros na internet de um movimento com a nomenclatura feminejo,

pode-se observar que 2016 foi um ano bastante expressivo no que diz respeito a

mulheres na música sertaneja e talvez este seja o ponto de virada da cena. Das

cem músicas mais tocadas em 2016 da lista supracitada, a primeira colocação ficou

com a dupla Maiara & Maraisa; 67 eram de músicas sertanejas e destas, 13 eram

de cantoras mulheres.

Este protagonismo e a exposição de possíveis pautas de desejos das

mulheres fariam com que estas cantoras tomassem para si discursos que antes

eram vistos apenas em espaços predominantemente masculinos. Não houve uma

transformação das pautas sertanejas, já que as artistas seguiam cantando sobre

bebedeira, traição, azaração, ir em moteis, amores e liberdade. Mas houve uma

amplificação dessas temáticas através de vozes que, como vimos anteriormente,

eram bastante apagadas na cena.

Para além do romance e do amor, as mulheres também poderiam cantar

sobre suas fragilidades, falhas e sofrimentos. Não seriam mais indivíduos apenas do

imaginário romântico, e sim, autoras destas ações. Trazendo tanto temáticas sobre

festas, azaração, traição, mas também de amores e sofrimento. Acerca do

sofrimento em específico, surge um neologismo que se popularizou bastante e

ganhou destaque na década de 2010 para cá: a sofrência. Caridade define o termo

como:

“ [...] dor de amor, popularmente chamada de dor de cotovelo, ou seja, um
tipo de sofrimento que é causado quando se ama alguém e essa pessoa, de
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alguma forma te machuca. No Brasil, a sofrência vem sendo categorizada
por muitos como um subgênero musical dentro do sertanejo moderno.
Porém, o estilo das músicas sofrências remete a um tipo de sertanejo que
existe desde os anos 70 com representantes como Leandro e Leonardo,
Zezé di Camargo e Luciano, entre muitos outros, mas voltou ao auge devido
ao sucesso do cantor baiano Pablo com a canção “Por que homem não
chora” que rompeu as fronteiras do Nordeste, espalhando por todo país e
assim consolidando a sofrência como um estilo de música bastante popular
novamente.” (2018, p. 18).

Desta forma, este sertanejo feminino se uniu à linguagem pop do gênero

universitário, com as práticas “ao vivo”, que são “característica dos intérpretes de

música sertaneja [...] marcada por menos expressão corporal e mais desempenho

vocal e interação com o público”. (COELHO, 2019, p. 135), às performances no

campo online e nas atuações como mulheres possivelmente feministas nas cenas

de música pop periféricas. Simone Pereira de Sá propõe a expressão “música pop

periférica”:

“[...] como um rótulo que confere organicidade e para onde faz convergir o
diálogo entre gêneros distintos, mas que ao mesmo tempo garante o fluxo e
a circulação das diferentes entonações da ideia do periférico, na sua
articulação com vários sentidos do popular na esfera musical. Rede por meio
da qual gêneros e cenas até pouco tempo atrás inconciliáveis - tais como
funk e sertanejo, por exemplo - se vinculam e dialogam, sem, contudo
apagarem suas diferenças, encenando e disputando entre si diversas
acepções do popular e do periférico” (PEREIRA DE SÁ, 2021, p. 96)

Com as reconfigurações dos discursos feministas ao longo do século XX e

XXI, essas cantoras voltam os olhares para as reflexões mais plurais do feminismo,

que não trata apenas do direito ao voto e de questões civis, mas também, da vida

cotidiana, das vivências de mulheres tão diversas e de uma certa ideia de

“empoderamento” - termo bastante recorrente nos últimos anos em pautas sobre

feminismo.

“[...] derivado da palavra inglesa empowerment, que significa dar poder,
habilitar, tem sido usado numa perspectiva de gênero como o processo pelo
qual as mulheres incrementam sua capacidade de configurar suas próprias
vidas. É uma evolução na conscientização das mulheres sobre si mesmas,
sobre sua posição na sociedade. A construção e a conquista de políticas
públicas sobre equidade de gênero, para corrigir séculos de desigualdade,
são reconhecidas como tentativas de empoderamento das mulheres. O
empoderamento deve capacitar as mulheres para assumir o poder levando
em conta as relações de poder entre homem e mulher, hierarquicamente
construídas” (TEDESCHI, 2016, p. 162).

56



Na época em que o termo feminejo surgiu, artistas do gênero musical,

quando questionadas sobre essas pautas relacionadas ao feminismo, acabavam

desviando do assunto ou até mesmo negando qualquer ligação com a temática -

situação que mais adiante mudaria. Naiara Azevedo no ano de 2017, em entrevista,

fala sobre como não se considera feminista: "Me considero uma mulher justa. Eu

sou muito verdadeira, comigo não tem meias verdades, eu acredito que não preciso

falar nada pra agradar ninguém. Eu sou muito religiosa e acredito que isso seja

bíblico: o homem é a cabeça, é o chefe da casa, mas a mulher é o pescoço"71. Já

em 2019, ela fala: “Sou feminista, mas não dessas que mostram os peitos

segurando cartaz dizendo que homem tem que morrer. Ser feminista, para mim, é

lutar para eu possa fazer tudo o que um homem faz”72. Aqui não é possível

compreender o real motivo pelo qual Naiara Azevedo repensou de algum modo a

pauta sobre o feminismo, mas se abre muitas possibilidades sobre as relações

dessas cantoras e as transformações dentro deste cenário.

Por ser uma alcunha criada pela imprensa e por fãs, é mais complicado unir

os possíveis feminismos aos interesses das artistas, suas performances e impulsos.

Espera-se então, quando a temática for a do feminejo, que estas cantoras tenham

de algum modo, alguma ligação com o feminismo - mesmo que muitas vezes isso

não seja real. Quando não agem conforme o que é esperado, acabam parando em

espaços de tensão e questionamentos sobre suas performances, até mesmo

políticas.

Para a pesquisadora e doutora em História Cynthia Semiramis: “O que

importa é a mensagem de autonomia e liberdade passada para o público, pois

estimula que mulheres sejam independentes e donas das próprias escolhas, sendo

admiradas e respeitadas por isso”73. Nos anos iniciais do movimento - mesmo que

sutilmente -, era inegável a presença de alguma agenda feminista no cenário.

Assim, é importante pensarmos o feminismo:

73 <https://tab.uol.com.br/edicao/feminismo-sertanejo/#page8> Último acesso em 08 de dezembro de
2021.

72<https://istoe.com.br/sou-feminista-mas-nao-dessas-que-mostram-os-peitos-conta-naiara-azevedo/
> Último acesso em 08 de dezembro de 2021.

71<https://www.purepeople.com.br/noticia/naiara-azevedo-nao-se-considera-feminista-homem-e-cabe
ca-mulher-pescoco_a189967/1> Último acesso em 08 de dezembro de 2021.
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“À luz das perspectivas abre possibilidades para um tipo de representação
que dá conta da pluralidade que é o movimento, que abarca, inclusive,
aquelas mulheres que não se posicionam como feministas e mesmo assim
têm pontos de vista e falas que nos remete ao movimento organizado”
(SILVA; GARCÊZ, 2018, p.6).

Como dito anteriormente, o feminejo flerta em alguns momentos com o

feminismo, mas se permite trazer outras temáticas à tona, pautadas mais nos

desejos cotidianos destas mulheres. O desejo de ir ao bar, de beber, de beijar

quantas pessoas quiser, de não ser julgada, de sentir prazer sem ter vergonha e de

ter orgulho disso tudo. Esses discursos só eram vistos anteriormente em canções

interpretadas por homens e abrir esta possibilidade de performance feminina, é abrir

também os debates sobre os possíveis feminismos que estão ali, mesmo que não

pretendam atuar nas questões macropolíticas. Nesta época inicial do movimento,

para a escritora Heloísa Buarque de Hollanda, em texto sobre feminismo, estas

artistas na música estão de algum modo “distantes das manobras de afirmação

identitárias, longe dos jogos da subjetividade, das ligações perigosas entre o eu e o

outro, agora as mulheres criticam e interpretam com estratégias radicais a

sociedade, a história, os recursos perversos que lhe instituíram como mulher”74.

Elas se tornam, assim, possíveis “porta-vozes” dos diversos tipos de

mulheres que existem, desde a dona de casa, à que trabalha fora, à independente,

à mãe, à do interior, à da cidade grande e até mesmo em alguns momentos à

feminista auto-proclamada.

“Ao destacarem que são porta-vozes dos anseios de mulheres brasileiras
público do feminejo elas mostram que falam em nome de uma determinada
perspectiva que valoriza as escolhas das mulheres sobre o próprio corpo, o
sucesso profissional e a independência financeira e o empoderamento
feminino. Representam discursivamente esses pontos de vista considerados
feministas para uma ampla audiência. Por outro lado, recusam o título de
feministas, ainda que as perspectivas representadas o sejam” (SILVA;
GARCÊZ, 2018).

No ano de 2018, quando o feminejo ainda estava entrando na cena musical,

as pesquisadoras acima referidas, Silva e Garcêz, trazem uma análise que mostra

como estas mulheres dentro do sertanejo acabaram carregando, de certo modo,

algumas pautas feministas. Em entrevistas com essas artistas, sempre se destacam

74 <https://www.heloisabuarquedehollanda.com/notas-sobre-o-feminismo/> Último acesso em 08 de
dezembro de 2021.
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temáticas como: “a) direito sobre o próprio corpo, b) emancipação e desconstrução

de estereótipos, c) emancipação financeira, d) emancipação sentimental, e) espaço

político de fala, f) igualdade de direitos, e g) sororidade” (Silva e Garcêz, 2018, p. 7).

Assim, naquele momento, as pesquisadoras concluem que pode sim se pensar nas

representações trazidas por estas cantoras do feminejo, as quais não possuem uma

organização própria dos movimentos sociais, mas buscam por meio da música

pautar as perspectivas das reivindicações do feminismo, desde a luta sobre o direito

ao próprio corpo até a emancipação financeira e desconstruções de estereótipos de

gênero (SILVA; GARCÊZ, 2018, p. 6).

Outro ponto importante a ser analisado quando pensamos em mulheres e

música é o movimento de rivalidade feminina, que por muito tempo foi verificada e

buscada nos mais diversos produtos culturais. Essa rivalidade pode ter nascido do

discurso masculino que divide as mulheres entre categorias estereotipadas (“a loira

romântica”, “a mulata fogosa”, “a mulher para casar”, “amante”, etc.), que, por serem

normalizadas na sociedade e nos produtos culturais, acabam por serem

reproduzidas pelas próprias mulheres. (COELHO, 2019).

Mas no feminejo vemos um movimento bastante desregrado, que com o

decorrer dos anos percebeu e se moldou em discursos que tentam, de algum modo,

fugir da temática da rivalidade entre mulheres. Se em 2016, - na canção 50 reais,

Naiara Azevedo e Maiara & Maraísa cantam: “Não sei se dou na cara dela ou bato

em você / Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer / E pra ajudar pagar a

dama que lhe satisfaz / Toma aqui uns 50 reais”, e em O Dia do Seu Casamento de

Maiara & Maraisa vocalizam: “Olha pro seu dedo agora / E jogue essa aliança fora /

Eu sei bem quem você ama / É a mim que você chama” -, trazem debates

agressivos e combativos, além de questionáveis quando, na posição de amante, a

narradora sugere que o companheiro abandone o casamento com outra mulher.

Já nos anos seguintes, canções como A culpa é dele, de Marília Mendonça e

Maiara & Maraisa trabalham com a ideia de uma possível sororidade - termo que vai

contra a ideia de que existe uma rivalidade intrínseca entre mulheres, e acaba

sendo um instrumento bastante usado pelo machismo para dividi-las (LEAL, 2019).

cantam: “Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele / Quem fez essa bagunça na

nossa amizade é ele / Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um

qualquer / Que não respeita uma mulher”, e em Supera, também de Marília

Mendonça: “Ele tá fazendo de tapete o seu coração / Promete pra mim que dessa
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vez você vai falar não / De mulher pra mulher, supera / De mulher pra mulher,

supera”. Nota-se uma possível virada de chave, que passa por relações

contraditórias de rivalidade - como no exemplo anterior -, e também por possíveis

sororidades e desconstruções das rivalidades femininas.

Devido à origem patriarcal do próprio sertanejo e ao domínio da figura

masculina dentro deste gênero musical, inverter os papéis de gênero e abrir espaço

para que sejam as cantoras as protagonistas / narradoras das canções tornou de

algum modo o feminismo pauta crescente dentro da cena. Assim, por mais

contraditórios que alguns discursos possam ser, eles acabam inspirando,

atravessando e representando diversas mulheres. As representações do feminino

no âmbito cultural, das artes e da música podem ser bastante mutáveis e junto de

diversas teorias feministas são o tempo todo contestadas e repensadas.

“As representações sociais do feminino tratam-se de (...) um conjunto de
crenças, de ideias partilhadas, de valores relativos ao feminino, que não
apenas servem como simplificações úteis para lidar com a complexidade e
diversidade do universo feminino (do que é ser mulher), mas que também, e
acima de tudo, podem funcionar como formas de criação de uma espécie de
feminilidade hegemônica, de uma imagem mantida do feminino, por relação
à qual as mulheres e homens atuam e vivem, reforçando uma ideologia
dominante” (MOTTA-RIBEIRO, 2005, p. 23).

Se antes a representação do feminino no gênero musical era bastante

imagética, baseada no homem, e, como dito anteriormente, na figura patriarcal que

o sertanejo representava, outro ponto importante a ser revisto e levado em

consideração quando pensamos nestas novas cantoras é a grande quantidade de

artistas mulheres que, durante muitos anos, foram as vozes por trás de diversos

sucessos sertanejos.

Muitas dessas cantoras só conseguiram inicialmente se inserir no mercado

através da venda de composições gravadas por homens, e junto com o exemplo

que citamos anteriormente, de Roberta Miranda, que antes de conseguir fama foi

compositora de várias canções, essa nova “leva” de artistas foi responsável por

músicas que ficaram famosas nas vozes de cantores sertanejos como: Luan

Santana, Wesley Safadão, Jorge & Mateus, João Neto e Frederico, Cristiano Araújo,

Henrique e Juliano etc.

Minha Herança, de João Neto e Frederico; Calma, de Jorge e Mateus; É Com

Ela Que Estou, de Cristiano Araújo; Cuida Bem Dela - composta junto com Maiara &
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Maraísa -; e Flor e o Beija-Flor, da dupla Henrique & Juliano são algumas das

diversas composições da cantora Marília Mendonça - história que abordaremos e

analisaremos no próximo tópico da pesquisa. Já Paula Mattos, que tem mais de

trezentas músicas gravadas75, antes do sucesso foi responsável por músicas como:

Doidaça, de Gusttavo Lima; Coração Apertado, de Thaeme & Thiago; Separa

Namora, de Henrique e Juliano; Não Tem pra Ninguém, de Michel Teló; e Que Sorte

a Nossa, de Matheus & Kauan - que também ficou famosa mais adiante em sua voz

e interpretação, rendendo mais de 150 milhões de visualizações no YouTube76.

Maiara & Maraísa também são responsáveis por sucessos como: Prisão sem

Grade, de Jorge & Mateus; Duas Vidas, de Henrique & Juliano; entre outras. Lauana

Prado também atuou como compositora antes do sucesso próprio como cantora,

tendo suas canções gravadas pela própria Roberta Miranda, Edson & Hudson etc.

Esse movimento da saída do segundo plano - como compositoras - para o

primeiro plano - cantoras - foi de fato a grande virada para pensar nestas novas

cantoras como artistas. E o movimento feminista é importante para ajudar a inserir

novas visões sobre este papel da mulher na sociedade (aqui na música popular).

(CRUZ, 1992) Se ela pode compor uma música de sucesso, por que não pode ser

uma artista de sucesso? Os números de ouvintes, fãs e visualizações, são

comprovadamente gigantescos quando pensamos no sertanejo universitário e nas

duplas masculinas cantando. Pensar que por trás de diversos desses sucessos

existe uma voz feminina nos faz repensar e afirmar o quanto a sociedade é

intrinsecamente machista.

Em entrevista de 2017, algumas cantoras de feminejo destacaram o fato de

sempre terem existido mulheres durante a trajetória do sertanejo: “Sempre existiu

mulheres no sertanejo, mas talvez esta seja a primeira vez que elas estejam sendo

tão reconhecidas quanto os homens (se bobear, até mais!). Paula Fernandes é um

exemplo de quem começou lá atrás, quando as sertanejas ainda não eram

estouradas no meio. E ela conta que por isso mesmo não foi tão fácil: “Há uma

maioria masculina. Sempre tive que me provar quando era criança e, depois, por ser

mulher”. Thaeme Marioto também teve um pouco de dificuldade para se firmar no

cenário e conta que uma coisa que ela sempre ouvia dos empresários ficava

martelando em sua cabeça. “Eles diziam que mulher cantando sertanejo, além das

76 <https://www.youtube.com/watch?v=hRH7gdhferQ> Último acesso em 13 de dezembro de 2021.
75 <https://www.youtube.com/watch?v=14Ic1y-PQNY> Último acesso em 12 de dezembro de 2021.
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que haviam se destacado há algum tempo, dificilmente daria certo novamente, que

seria difícil conquistar o mercado”.77

Apesar do padrão hegemônico de vozes masculinas não ser exclusivo da

história da música sertaneja, percebemos este gênero durante muitos anos sendo

predominantemente constituído por homens - abrindo poucas e específicas brechas

para as mulheres como já dito acima -, e somente a partir de 2010 essas mulheres

começaram a ter visibilidade e força dentro da cena, mesmo a maioria cantando,

compondo e tentando se manter durante um bom tempo. Assim, vale sempre

lembrar que somente após diversas mudanças na sociedade, nos consumidores e

nas pautas políticas, ficou possível abrir essas portas e levar em conta a

importância real da representatividade feminina no cenário sertanejo. Além disso, a

produção bibliográfica sobre a história da música brasileira também é fortemente

marcada pelo apagamento da experiência feminina, só lembrada eventualmente por

suas intérpretes e sempre em relação ao universo masculino que as cerceava.

(MURGEL, 2011, p .2).

Inicialmente não era necessário de fato essas cantoras serem ou se

considerarem feministas - questões sobre entendimento dos possíveis feminismos

serão debatidas no capítulo três, na análise do corpus desta pesquisa -, mas

analisar a importância do feminismo na sociedade é fundamental para entender o

porquê de só agora estas mulheres e vozes estarem aparecendo e fazendo sucesso

dentro do cenário sertanejo.

De 2011 para 2021, ano em que finalizo esta pesquisa, já são 10 anos em

que o feminejo está em cena. A história dessas mulheres se delineia há muito

tempo, mas como construção deste subgênero musical - feminejo -, podemos

pontuar diversos momentos importantes nesta breve história: como em 2011,

quando Naiara Azevedo posta em seu canal do YouTube a paródia Coitado; em

2012, quando Simone e Simaria lançam uma música que fala sobre agressão contra

mulheres78; 2015, quando Maiara & Maraisa anunciam a canção 10% e entram para

a lista das mais tocadas; 2016, quando Marília Mendonça lança a canção Infiel, que

se torna uma das músicas mais reproduzidas no Brasil, recebendo certificado de

disco de diamante triplo; 2017, quando Roberta Miranda grava o DVD “Os Tempos

78 <https://www.youtube.com/watch?v=OPri7ITkh-8> Último acesso em 25 de novembro de 2021.

77
<https://capricho.abril.com.br/comportamento/as-vozes-do-feminejo-a-mulher-nao-e-a-coitadinha-sof

redora/> Último acesso em 13 de dezembro de 2021.
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Mudaram”79 e convida várias dessas cantoras para dividir o palco com ela, além dos

primeiros rastros do termo feminejo na internet e abertura para debates maiores

sobre mulheres da música sertaneja; 2018, quando cada vez mais novas cantoras

surgem, já inspiradas nestas “feminejas”, como Yasmin Santos, que na época tinha

20 anos; 2019, quando Marília Mendonça faz sucessivos shows surpresa e gratuitos

nas ruas do Brasil, alcançando público de até 100 mil pessoas;80 2020, quando o

trabalho “As Patroas,” de Marília Mendonça e Maiara & Maraisa, é indicado ao

Grammy Latino de melhor álbum sertanejo; e, por fim, 2021, ano em que trágica e

precocemente perdemos Marília Mendonça, mas também ano que, com sua morte,

é percebida a potência e a quebra de algumas barreiras por essas mulheres.

Figura 12 - DVD “Os Tempos Mudaram” - Roberta Miranda

Fonte: Roberta Miranda - A majestade, o sabiá (ao vivo) - 2017

Assim, após tentarmos brevemente discorrer sobre o feminejo, sua história e

desdobramentos, fica difícil delinear a quantidade exata de cantoras que surgiram e

ainda surgem na cena. Para esta pesquisa e análise, apesar da quantidade

expressiva de artistas novas que se mostram a cada ano, escolhemos como corpus

de análise para compreender esses possíveis feminismos e contradições a cantora

Marília Mendonça e a dupla Simone e Simaria. Sua trajetória e história serão

abordadas na sessão seguinte do texto.

80<https://noticias.r7.com/minas-gerais/bh-marcou-carreira-de-marilia-com-show-para-100-mil-pessoa
s-06112021#:~:text=Em%207%20de%20outubro%20de,a%20v%C3%A1rias%20capitais%20do%20
Brasil.> Último acesso em 26 de novembro de 2021.

79 <https://www.youtube.com/playlist?list=PLz5qkjG8i6lOBGEyq7Y0ZF8phu2oLAQQi> Último acesso
em 26 de novembro de 2021.
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2.3. Introdução ao nosso corpus da pesquisa

Como um dos pontos importantes desta pesquisa é fazer uma breve

linhagem e trazer as histórias para podermos fazer a análise, iremos brevemente

descrever e contar a história das artistas que compõem e são os sujeitos do nosso

corpus de pesquisa: Marília Mendonça e Simone e Simaria. Acreditamos ser

importante contextualizar e entender suas carreiras dentro da música,

principalmente dentro da música sertaneja, para compreender os possíveis

desdobramentos.

2.3.1. Marília Mendonça

Marília Dias Mendonça, conhecida como Marília Mendonça, é nascida em

1995, em Cristianópolis, cidade do estado de Goiás - estado onde surgiram diversas

duplas e cantores de música sertaneja. A artista teve seu primeiro contato com a

música na igreja e quando tinha 12 anos começou a compor algumas canções de

forma bastante simples.

Como dito anteriormente, diversas dessas artistas começaram suas carreiras

na composição, e com 15 anos, Marília foi contratada pela empresa WorkShow -

responsável por vários cantores como: Zé Neto & Cristiano, Henrique e Juliano,

João Neto & Frederico etc. - para ser compositora. Durante anos foi uma das

responsáveis e o nome por trás de canções de Cristiano Araújo, Jorge e Mateus,

Henrique e Juliano, João Neto e Cristiano e Wesley Safadão. A grande maioria

entrou para a lista das mais ouvidas nos anos em que foram lançadas.

Apesar da pouca idade e da dificuldade que existia - e ainda existe -, no

cenário da música sertaneja para as mulheres, começou seu trajeto colocando

alguns vídeos cantando de forma bastante caseira em seu canal do YouTube,

apenas voz e violão81, lançando-se como cantora no início de 2014, através do seu

primeiro EP homônimo. Em entrevista a cantora fala que seu empresário a achava

muito jovem: “O escritório estava esperando o momento certo para me lançar. Meu

81 <https://www.youtube.com/watch?v=qPwGefvC2r8> Primeiro vídeo de Marília Mendonça no
YouTube em 2014. Último acesso em 22 de novembro de 2021.
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empresário sempre falava: Marília, você ainda é muito nova. Quero que você fique

nos bastidores”82.

Figura 13 - Marília Mendonça - Primeiro Vídeo

Fonte: Um degrau na escada - Marília Mendonça (YouTube - 2014)

Em junho de 2015, lançou a canção Impasse83, seu primeiro single com

parceria da dupla Henrique & Juliano. Em dezembro de 2015, Marília Mendonça

chegou a ser apresentada como revelação do sertanejo e grande aposta para 2016,

além de ser chamada de "Adele brasileira"84. Na sequência, em março de 2016,

lançou de fato seu primeiro álbum, intitulado “Marília Mendonça: Ao Vivo”. Ele

contém músicas como: Sentimento Louco e Infiel85 - canção que se tornou em 2016

a mais executada nas rádios do Brasil, trazendo grande visibilidade midiática à

cantora.

Após investir em mais quatro canções inéditas em 2017, em sequência

lançou seu segundo álbum intitulado Realidade, que recebeu uma indicação ao

Grammy Latino na categoria melhor álbum de música sertaneja com os singles

como: Amante Não Tem Lar e De Quem É A Culpa. Neste ano, o feminejo começou

a se tornar uma grande temática na mídia e as gravadoras e empresas de shows,

percebendo que este cenário musical era crescente, começaram cada vez mais a

investir em artistas mulheres.

Assim, como é algo bastante comum na música sertaneja, a cantora fez

85 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Infiel_(can%C3%A7%C3%A3o)> Mais informações sobre a canção.

84 <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/23/cultura/1469311052_162543.html> Último acesso em
29 de novembro de 2021.

83 <https://www.youtube.com/watch?v=HL_uHQDi_0w> Último acesso em 22 de novembro de 2021.

82<https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/15/aposta-para-2016-marilia-mendonca-e-nova
-mina-de-ouro-do-sertanejo.htm> Último acesso em 22 de novembro de 2021.
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diversas parcerias musicais, tanto com duplas masculinas, quanto com cantoras

mulheres, e, em 2018, junto com Maiara & Maraisa, lançou o EP “Agora É que São

Elas 2” - o primeiro foi composto apenas pela dupla -, que contém músicas em

formato acústico, em um ambiente com temática de bar, no qual as três cantam

sobre, amor, desilusão, traição e lançam a canção A Culpa é Dele, que tem como

frase: “Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer, que não

respeita uma mulher”.

Esta canção trouxe certa repercussão na internet na época, pois, por se tratar

de uma temática de traição dupla - tanto amorosa, quanto relacionada a amizade -,

houve algumas contradições e controvérsias pelo caminho. Enquanto pessoas

gostavam da letra e do modo como as questões haviam sido tratadas, vídeos

“resposta” à música foram publicados, com trechos como: “Essa traição dupla foi

mais sua do que dele / Ele foi um cafajeste e você foi fácil pra ele / Vocês se

merecem, não vale a pena brigar por um qualquer / Traição é traição não importa de

quem vier”86 ou “Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer / e

sim pelo que você é87”. Rastros como estes citados acima, já mostravam o quanto

este feminejo e essas cantoras poderiam ser interpretadas de diversas maneiras

dentro da indústria fonográfica, da internet e até mesmo do sertanejo.

De agosto de 2018 a outubro de 2019, lançou em três partes o seu terceiro

álbum intitulado “Todos os Cantos.” Gravado inteiramente ao vivo, com Marília

apresentando uma música nova em cada capital do Brasil, os shows eram surpresa

e gratuitos, além de serem na rua e sem muita elaboração inicial. Ao todo foram

dezoito canções em dezoito capitais do país, com enorme repercussão. O álbum

teve a gravação de um DVD, um documentário com os bastidores do projeto, além

de ganhar o Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja. O projeto

continuaria,88 mas devido a pandemia de Covid-19, que começou no início de 2020,

as gravações foram paradas e o projeto também.

Durante a pandemia da Covid-19, artistas de todos os cenários musicais

decidiram realizar lives no ano de 2020, com o intuito de se manterem próximos do

público, arrecadarem dinheiro e ajudarem causas sociais. Oito das dez lives mais

vistas do ano são brasileiras e Marília Mendonça assume a primeira e oitava

88<https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2020/12/4896514-marilia-mendonca-pretend
e-retomar-em-2021-o-projeto-todos-os-cantos.html> Último acesso em 29 de novembro de 2021.

87 <https://www.youtube.com/watch?v=NXTh4EikYxg> Último acesso em 29 de novembro de 2021.
86 <https://www.youtube.com/watch?v=X1IqkUrJSTs> Último acesso em 29 de novembro de 2021.
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colocação, passando a frente do grupo coreano BTS e de Andrea Bocelli. A live

#LiveLocalMariliaMendonca, de 8 de abril, teve em torno de 3,31 milhões de

visualizações, sendo a mais vista da história do YouTube89.

Durante a pandemia, foi a artista com o clipe mais visto do ano de 2020 no

YouTube Brasil - a música Graveto teve 230 milhões de visualizações entre 1º de

janeiro e 15 de novembro de 2020 -; segundo Spotify e Deezer, Marília foi a artista

mais ouvida durante a pandemia, além de superar os Beatles em número de

seguidores no Spotify - na época, eram 18,5 milhões, sendo a 41ª artista mais

seguida na plataforma90. Acumulando 41 milhões de seguidores no Instagram, 15

milhões no Facebook, 8,3 milhões no Twitter e 6,9 milhões no TikTok.

Junto com suas colegas Maiara & Maraísa, lançou o álbum de estúdio

“Patroas” (2020) e “Patroas 35%” (2021). Este segundo foi o último trabalho lançado

por Marília em vida, já que em 5 de novembro de 2021, a artista faleceu em um

trágico acidente aéreo. O álbum completo foi lançado em 14 de outubro de 2021,

menos de um mês antes de sua morte. Nele, a música com o video clipe de

Esqueça-me Se For Capaz91 traz a seguinte mensagem:

“Como elas sabem a situação de cada mulher? Bom, isso ainda é um
mistério. Mas não há como negar que As Patroas mudaram a vida de muitas
mulheres no país. Passavam por situações como: falta de igualdade de
salário apenas por serem mulheres, relacionamentos abusivos, relações
machistas no trabalho, e inúmeras outras situações que nós enquanto
mulheres somos menos respeitadas. Realmente não podemos negar, elas
fizeram história.” (As Patroas. 2021)

Neste clipe e projeto, parece que as artistas estão intencionalmente

buscando abordar questões relacionadas ao feminismo e à independência da

mulher. Inspirado em filmes como Prenda-me Se For Capaz e As Panteras, o clipe

traz as artistas interpretando um trio de justiceiras, que luta pelos direitos das

mulheres. Segundo a diretora do videoclipe, Belle de Melo, "Espero que nosso filme

seja uma abertura para uma discussão ainda maior sobre o empoderamento

91 <https://www.youtube.com/watch?v=I8va_ChEIAI> Último acesso em 30 de novembro de 2021.

90<https://glamour.globo.com/entretenimento/noticia/2021/11/marilia-mendonca-foi-artista-mais-ouvida
-por-brasileiros-nos-streamings-ao-longo-da-pandemia.ghtml> Último acesso em 29 de novembro de
2021.

89<https://olhardigital.com.br/2021/11/05/internet-e-redes-sociais/marilia-mendonca-tem-a-live-mais-vi
sta-da-historia-do-youtube/> Último acesso em 29 de novembro de 2021.

67

https://www.youtube.com/watch?v=I8va_ChEIAI
https://glamour.globo.com/entretenimento/noticia/2021/11/marilia-mendonca-foi-artista-mais-ouvida-por-brasileiros-nos-streamings-ao-longo-da-pandemia.ghtml
https://glamour.globo.com/entretenimento/noticia/2021/11/marilia-mendonca-foi-artista-mais-ouvida-por-brasileiros-nos-streamings-ao-longo-da-pandemia.ghtml
https://olhardigital.com.br/2021/11/05/internet-e-redes-sociais/marilia-mendonca-tem-a-live-mais-vista-da-historia-do-youtube/
https://olhardigital.com.br/2021/11/05/internet-e-redes-sociais/marilia-mendonca-tem-a-live-mais-vista-da-historia-do-youtube/


feminino"92. Citar relacionamentos abusivos e relações machistas no trabalho parece

uma nova movimentação destas artistas. Talvez tenha-se percebido que se afirmar

feminista de algum modo pode ser uma boa porta de entrada em questões

comercias nos dias atuais, apesar de acontecerem algumas rasuras durante a

trajetória destas artistas.

Figura 14 - Esqueça-me se for capaz

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=I8va_ChEIAI

Em meio a isso, Marília foi mãe, relacionou-se e trouxe diversos debates

sobre corpo, aceitação, procedimentos estéticos, cancelamento e feminismo.

Questões essas que serão melhor debatidas no âmbito da análise desta pesquisa,

no próximo capítulo, já que sua trajetória e seu percurso são fundamentais para

tentarmos achar respostas para esta dissertação.

2.3.2. Simone e Simaria

Dupla composta pelas irmãs Simone Mendes Rocha Diniz, de 1984, e

Simaria Mendes Rocha, de 1982. Nascidas em Ubaí, interior da Bahia, e com uma

infância bastante simples, em 1996, aos 14 anos, Simaria foi aprovada nos testes

para integrar como backing vocal a banda do cantor Frank Aguiar - cantor de forró93

93 Gênero musical do nordeste do Brasil, basicamente associado a outros gêneros como: xote, o
xaxado e o baião. Neles, a base instrumental utilizada é a sanfona, o triângulo e a zabumba.

92<https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/11/06/diretora-de-cinema-de-bh-que-gravou-ulti
mo-clipe-de-marilia-mendonca-lamenta-morte-ela-marcou-minha-vida-e-fez-historia.ghtml> Último
acesso em 30 de novembro de 2021.
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-, e em 1998 a irmã Simone também começou a fazer parte da banda quando

completou a maioridade.

Em paralelo, em 2004, as duas lançaram seu primeiro trabalho como dupla,

com o álbum Nã, Nã, Nim na Não, não obtendo sucesso e o deixando sem

continuidade. Após anos como backing vocals de Frank Aguiar, mudaram para a

banda Forró do Muído, na qual lançaram mais de quinze álbuns. Com a banda,

atingiram grande reconhecimento principalmente nos estados do nordeste do Ceará

e Rio Grande do Norte e ficaram conhecidas como As Coleguinhas. Segundo a

dupla, foi um bordão que aconteceu por causa de sua mãe: “Ela trata as amigas

como colegas. Ao invés ‘Oi, amiga. Tudo bem?’, ela fala ‘Oi, colega. Como você tá,

colega?’. E aí lá no Nordeste a galera tinha mania de gravar shows ao vivo,

pirateiros, e um dia eu estava muito cansada e aí a Simaria: ‘Vai, coleguinha. Vaaai,

coleguinha!’. Aí saiu no CD e pronto”94. Em 2012, as irmãs saíram da banda para

focar na carreira como dupla.

Figura 15 - Simone e Simaria

Fonte: As Coleguinhas Vol. 1 (2012)

Lançaram os álbuns de estúdio “As Coleguinhas Vol. 1” (2012), “Vol. 2”

(2013), “Vol. 3” (2014), “Vol. 4” (2015), além dos álbuns ao vivo: “Ao vivo em

Manaus” (2013), “Bar das Coleguinhas” (2015) e “Live” (2016). A primeira canção

que obteve sucesso da dupla foi Quando o Mel é Bom, de 2015, que alcançou a

94<https://claudia.abril.com.br/famosos/simone-e-simaria-revelam-como-a-expressao-coleguinha-surgi
u>Último acesso em 30 de novembro de 2021.
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14.ª posição na Billboard Brasil Hot 100,95 enquanto a canção lançada no ano

seguinte, 126 Cabides96, alcançou o topo da lista.

Com o movimento do feminejo já acontecendo desde o começo da década de

2010 e tendo força entre 2016 e 2017, a dupla conseguiu um espaço na mídia

nacional, pois eram mais um exemplo de cantoras mulheres dentro da música

sertaneja. Como o mercado estava vendo com bons olhos esta oportunidade, a

música Meu Violão e o Nosso Cachorro, teve bastante repercussão, a qual contém

trechos como: “Se o nosso amor se acabar / Eu de você não quero nada / Pode ficar

com a casa inteira e o nosso carro / Por você eu vivo e morro / Mas dessa casa eu

só vou levar / Meu violão e o nosso cachorro”.

A dupla era a narradora nesta música, colocando a possibilidade de

interpretação em um cenário no qual a mulher faz as escolhas dentro do seu

relacionamento. Esse movimento era algo bastante recente e pontual dentro desta

nova leva de cantoras sertanejas, na qual a mulher se impõe e canta sobre

questões que antes só eram verbalizadas em canções com homens. Assim, para

elas, o feminejo, nada mais é que o sertanejo feito sob uma ótica feminina97.

Houve diversas controvérsias pelo caminho. A dupla cantava sobre questões

vistas em algumas óticas “feministas”, como na canção Ele Bate Nela, que fala

sobre violência doméstica:

“E ele demonstrava amor / E jurava que nunca te enganou / Que seria
sempre um anjo na vida dela / Que nunca maltrataria ela / E ela confiou / E
entregou todo o seu amor / E esse cara com um tempo / A sua mascara
quebrou / E agora ele bate, bate nela / E ela chora / Querendo voltar pros
braços de sua mãe / E agora / Eu tô sem saída / E se eu for embora / Ele vai
acabar com a minha vida”. (Simone e Simaria. 2014)

Mas, ao mesmo tempo e em contraponto a isso, cantavam músicas como:

“Sua sentença é viver na mesma cela que eu / Já que nós dois estamos sendo

acusados de adultério” - que fazia os ouvintes questionarem a situação sobre

adultério e a possível “não sororidade,” já que o esperado entre essas cantoras é

97<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/14/O-que-%C3%A9-o-%E2%80%98feminejo%E2
%80%99.-E-qual-o-lugar-das-mulheres-na-hist%C3%B3ria-da-m%C3%BAsica-sertaneja>Último
acesso em 30 de novembro de 2021.

96<https://web.archive.org/web/20161027192555/http://www.somdofole.com.br/simone-simaria-desba
ncam-hits-do-sertanejo-ao-estrear-nova-musica-no-topo-do-ranking-da-billboard-brasil/> Último
acesso em 29 de novembro de 2021.

95<https://web.archive.org/web/20161021190324/http://www.billboard.com.br/rankings> Último acesso
em 29 de novembro de 2021.
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que elas sempre cantassem sobre questões mais progressistas relacionadas ao

feminino.

Com o grande sucesso, foram convidadas para serem juradas do Talent

Show The Voice Brasil, e lançaram a canção Loka98, com participação da cantora

Anitta, e a música foi uma das mais executada nas rádios do Brasil em 201799. No

ano de 2018, junto com o cantor Luan Santana, lançam a música intitulada

Machista, mas dessa vez o narrador era ele, pedindo desculpa pelos atos: “Foi

culpa do ciúme / Do meu jeito maluco, machista / Não aceito te ver na pista,

disponível / Foi culpa do ciúme, ciúme / Que de novo eu não percebi / Eu já sei pra

quem te perdi”.

Por estarem presentes de forma bastante intensa nas mídias sociais e na

televisão - como juradas de um programa de um canal aberto na televisão -,

obtiveram bastante visibilidade, lançaram álbuns de bastante sucesso nos anos

seguintes como: “Aperte o Play” (2019) com música homônima com mais de 55

milhões de visualizações no YouTube100, “Debaixo do Meu Telhado” (2020) com o

hit Amoreco, que esteve entre as dez mais tocadas do ano de 2020 nas rádios101 e

“Bar das Coleguinhas 2” (2021). Este último teve o objetivo de voltar às raízes do

forró, gênero musical que lançou ambas as artistas no começo de suas carreiras.

A pandemia de covid-19 também afetou a dupla, como a muitos outros

artistas. Como o movimento - principalmente da música sertaneja - era fazer lives,

Simone e Simaria fizeram a #LiveDasColeguinhas alcançando 1,5 milhões de

telespectadores simultaneamente e a Live Debaixo do Meu Telhado, que promovia

seu álbum com o mesmo nome. Ambas com patrocínio de marca de cerveja

(#ColeguinhasBrahmaLive).

Durante sua trajetória, desde 2012, a dupla esteve envolvida em diversas

controvérsias na internet - questões que abordaremos no capítulo de análise. As

irmãs foram responsáveis, assim como Marília Mendonça, por assuntos como

possíveis feminismos dentro da música sertaneja, questões relacionadas ao corpo,

maternidade, religião, entre outros.

Em termos de justificativa do corpus, em primeiro momento de

101<https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2021/01/04/com-ou-sem-mim-de-gustavo-mioto-e-a-
musica-mais-tocada-nas-radios-em-2020.ghtml> Último acesso em 30 de novembro de 2021.

100 <https://www.youtube.com/watch?v=rxT6QsQCDSk> Último acesso em 30 de novembro de 2021.

99<https://catracalivre.com.br/criatividade/conheca-as-100-musicas-mais-tocadas-nas-radios-do-brasil
-em-2017/> Último acesso em 30 de novembro de 2021.

98 <https://www.youtube.com/watch?v=UrT0zCmsN8c> Último acesso em 30 de novembro de 2021.
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acompanhamento do movimento feminejo de maneira mais ampla, havia várias

artistas possíveis para serem analisadas. Porém, a fim de aprofundar a análise

através de um estudo comparativo, estes nomes foram escolhidos pelas razões a

seguir.

Enquanto a artista Marília Mendonça durante nossa análise, é percebido

como um indivíduo que traz questões mais progressistas e com alguma facilidade

maior em relação a repensar atitudes e se moldar ao cenário musical. Já Simone e

Simaria nos aparecem como uma dupla mais pautada em questões conservadoras,

tanto quando o assunto é religião - temática que pode ser bastante conservadora -

como em seus discursos e performances.

Este paralelo entre os dois sujeitos da análise é que faz com que possamos

verificar as diferenças e refletir sobre as disputas que cada ação feita por estas

artistas pode causar nestes cenários de investigação. Assim os resultados desta

pesquisa sobre o tema servem como uma colaboração e subsídios para uma

análise que será feita no capítulo seguinte, buscando compreender a influência do

feminismo nas pautas da música sertaneja.
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE TENSÕES E DISPUTAS NO FEMINEJO

3.1 O feminismo

Quando o termo feminejo começou a aparecer na mídia, no início de 2017, as

mulheres dentro desta cena musical já ocupavam lugares de protagonistas dentro

da música sertaneja desde o início da década de 2010.

Inicialmente, era algo relacionado à representação e à expansão das

mulheres no sertanejo. Mas com o uso frequente do termo, novas tensões sobre o

femi da palavra vieram à tona. Seria o femi de feminino ou de feminismo? Esta foi

uma questão bastante debatida neste período - e ainda é até os dias atuais -, mas

nesta seção iremos analisar como foram os primeiros momentos de questionamento

sobre essa alcunha para as cantoras que são alvos de nosso recorte, Marília

Mendonça e Simone & Simaria.

Analisaremos aqui as entrevistas e falas dadas pelas artistas no período

inicial do movimento - e por inicial, entendemos do final do ano de 2016 ao início de

2017, quando o termo começou a ser usado com mais intensidade e com os seus

primeiros rastros encontrados na internet.

Quando questionada, em entrevista ao G1 em agosto de 2016, sobre sua

música ser considerada feminista, Marília Mendonça responde: “Não acho que é

feminista e nem me considero uma. Acho que o feminismo diminui a mulher muitas

vezes. Para haver a igualdade, não temos que ficar pedindo nada, temos que

trabalhar. Não somos mais fracas. Nunca me senti discriminada pelos homens. Pelo

contrário, os que me ajudaram na minha carreira são homens: meu empresário, [a

dupla] Henrique e Juliano... No caso da música, faltava trabalho e o entendimento

sobre o que as mulheres queriam escutar.”

Tentando investigar o motivo pelo qual as mulheres somente agora estão

tendo sucesso expressivo na música sertaneja, a artista cita que: “[...] a mulher

parou de cantar o que o homem quer ouvir e passou a cantar o que a mulher gosta

de ouvir. Antes, as mulheres tinham que ouvir a música voltada para o homem. Mas

mulher também trai, bebe, não aguenta homem folgado. Às vezes, pode ser até os

mesmos assuntos, mas com uma abordagem diferente, mais feminina.” Sobre as

questões relacionadas à bebida - ato que era representado anteriormente somente

em canções interpretadas por homens -, ela cita que seria menos julgada se fosse
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um homem, “[...] um dia vão ter que entender. A minha forma de mudar as pessoas

é insistir no que eu quero.”.

Figura 16 - Marília Mendonça - Feminismo (2016)

Fonte:<http://g1.globo.com/musica/noticia/2016/08/maquina-de-hits-marilia-mendonca-ve-fama-como
-cruz-e-critica-feminismo.html> Último acesso em 10 de dezembro de 2021.

No ano seguinte, questionada novamente sobre a temática, fala que prefere

não levantar possíveis bandeiras: “Se minhas letras se encaixam, não é proposital.

Não sou feminista, apenas sou uma mulher que defende a igualdade por

merecimento. Não somos melhores e nem piores que os homens. Somos

capazes!”102

Já a segunda dupla a ser analisada, Simone & Simaria, em reportagem dada

ao programa Profissão Repórter da TV Globo no ano de 2017, quando questionadas

sobre serem ou não feministas, respondem: “Nós estamos aqui para apoiar a

mulherada, nós estamos aqui para dizer que se a mulher quiser beber ela vai

beber, se ela quiser dançar ela vai dançar, que se o sem vergonha estiver errado

com ela e ela quiser trair, ela vai trair também, temos direitos iguais”.103 Mas

sobre levantarem de fato a bandeira feminista, a dupla nega, citando que o que

fazem é defender as mulheres em suas composições.104

104<https://capricho.abril.com.br/comportamento/as-vozes-do-feminejo-a-mulher-nao-e-a-coitadinha-s
ofredora/> Último acesso em 10 de dezembro de 2021.

103 <https://www.youtube.com/watch?v=hqo3mzIjDSE> Último acesso em 10 de dezembro de 2021.

102 <https://odia.ig.com.br/d-mulher/2017-08-05/marilia-mendonca-diz-nao-ser-feminista.html> Último
acesso em 10 de dezembro de 2021.
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Em tom diferente ao da fala de 2017, Simaria no ano de 2020 quando

questionada sobre o feminismo aponta: “Tudo que diz respeito a mulher me

interessa. Eu acho tão bonito o quanto a gente é forte. Vejo tantas mulheres aí, a

gente aguenta tanta coisa. Não é todo mundo que aguenta, não. Acho que só o dom

de gerar o filho e ser mãe e fazer tantas mil coisas ao mesmo tempo, no dia a dia,

acho que somos realmente incríveis. Eu amo as mulheres.”105

Percebemos aqui que tanto Marília Mendonça, quanto Simone & Simaria,

acabam fugindo do rótulo neste período da história, acreditando que ele poderia

trazer alguma complicação com possíveis fãs, já que este sub gênero musical -

feminejo -, ainda era mais consumido na época por pessoas que já ouviam

anteriormente sertanejo universitário - lê-se consumidores acostumados com

canções com temáticas “mais voltadas ao masculino.”

Levaram-se anos para as mulheres alcançarem este espaço, talvez se

autodenominar feminista na eṕoca mais prejudicaria do que ajudaria o movimento.

Assim, pode-se compreender que criticar de algum modo o feminismo é tentar se

blindar de possíveis ataques que esta alcunha poderia trazer. Para Amanda Audi e

Nayara Felizardo do Intercept Brasil: as questões políticas partidárias da “[...] direita,

foram eficientes em emplacar uma conotação negativa para chavões repetidos

pelos movimentos progressistas. O feminismo virou “abortismo”, e sinônimo de

mulheres feias e mal amadas.”106 Assim, palavras como “patriarcado,”

“empoderamento” e “feminismo” são termos que de algum modo repelem uma parte

do público e podem impedir o avanço de possíveis diálogos.

3.2 Machismo

As questões relacionadas ao machismo são bastante levantadas dentro da

cena. Tanto questões sobre o machismo estrutural107 que comparece no gênero

musical sertanejo - dando sustentação a uma dominação patriarcal - quanto em

performances, falas das artistas e letras que, em sua maioria, ainda neutralizam

aspectos machistas da sociedade.

107 “Construção, organização, disposição e a ordem dos elementos que compõem o corpo social,
dando sustentação à uma dominação patriarcal”.(HINTZE, 2020).

106 <https://theintercept.com/2018/12/27/feminismo-e-feminejo/> Último acesso em 11 de dezembro
de 2021.

105<https://maxima.uol.com.br/noticias/famosos/dona-de-si-simaria-defende-fotos-sensuais-e-fala-sob
re-feminismo-me-sinto-mais-empoderada-e-forte.phtml> Último acesso em 11 de dezembro de 2021.
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Ambas as artistas da análise em seu repertório possuem canções que vão na

contramão das questões femininas. “Existem músicas onde as cantoras romperam

com essas narrativas machistas. Mas, a maioria, mesmo cantadas por elas,

reproduzem essas ideias de rivalidade feminina, do amor e do marido como a

grande missão de vida e algo que deva ser perseguido, e, ainda, a mulher como

responsável pelo fracasso do relacionamento”. (GAMA e ZANELLO, 2019).

Exemplos são vários, mas podemos colocar aqui a canção Regime Fechado, de

Simone & Simaria, e Amante Não Tem Lar, de Marília Mendonça, ambas

“legitimando o adultério” de alguma forma.

Marília, em dado momento - mais nos anos iniciais de sua carreira -, fala

sobre o machismo durante uma entrevista, mas cita que muitas vezes, ele vem por

parte de mulheres: “Hoje em dia acontece de o machismo vir, principalmente, da

mulher. Sabe por que? Quem me critica no Instagram, quem fala da minha roupa,

do meu corpo, não é o homem, é a mulher. É uma coisa que ninguém entende, mas

isso acontece. É um conceito muito antigo ainda.”108

Sobre o machismo e preconceito no sertanejo, Simone & Simaria falam

durante entrevista em 2016: “Tenho certeza que isso [preconceito] acabou e nós

fomos as pioneiras. Saímos na frente, corajosas, e então vieram todas as meninas

que também fazem sucesso.”109 Em 2018, falam que cantar sertanejo quando se é

mulher é uma dificuldade: “A música sertaneja, principalmente no Nordeste, é um

ambiente muito masculino, um mundo machista. Os empresários e os próprios

artistas têm uma cabeça mais fechada quando o assunto é a participação igual da

mulher na música. [...] Só que tiveram que engolir a gente."110

No mesmo ano, Simone, publicou vídeos no Instagram comentando a relação

de Jéssica e Lucas no Big Brother Brasil 18. Em dado momento, a cantora afirmou

que, quando Jéssica saísse do programa, daria uma surra nela para aprender a

respeitar homem casado.111 Declarações como esta fizeram com que ela chegasse

aos trending topics do Twitter através da hashtag #SimoneMachista, conferindo

111<https://extra.globo.com/tv-e-lazer/bbb/simone-opina-sobre-relacao-de-jessica-lucas-divide-opinioe
s-na-internet-22405112.html> Último acesso em 11 de dezembro de 2021.

110<http://ego.globo.com/sertanejo/noticia/2016/03/simone-e-simaria-falam-de-preconceito-no-sertanej
o-mundo-machista.html> Último acesso em 10 de dezembro de 2021.

109<https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2016/12/15/machismo-no-sertanejo-simone--simaria-di
zem-que-preconceito-ja-acabou.htm?next=0001H1566U48N> Último acesso em 11 de dezembro de
2021.

108<https://entretenimento.r7.com/pop/marilia-mendonca-fala-sobre-machismo-acontece-de-vir-princip
almente-da-mulher-05102019> Último acesso em 12 de dezembro de 2021.
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sentido inversamente proporcional à sua performance artística e pessoal.

Esperava-se ali da artista - por cantar sobre questões relacionadas à mulher -,

algum tipo de coerência expressiva, mas houve uma ruptura da mesma. O conceito

de “ruptura de coerência expressiva”, “de coerência expressiva idealizada” ou

“quebra de performance intencionalizada” foi desenvolvido por Pereira de Sá e

Polivanov (2012) a partir da proposta de coerência expressiva das narrativas de si

de Giddens (2002) e Goffman (1985).

Retomando a discussão de Goffmann sobre as tentativas dos sujeitos de dar

alguma coerência ao "eu" através de narrativas e performances coesas - chamada

por ele de "coerência expressiva" - as autoras chamam de "ruptura da coerência

expressiva" os episódios / momentos em que atitudes, performances ou narrativas

dos próprios sujeitos contradizem esta primeira impressão.

Tais discursos causam afetações diversas nos indivíduos, afetam pessoas e

cristalizam nelas todo um imaginário acerca disso. Tudo o que ocorrer no âmbito de

um tal discurso e eventualmente romper com as antecipações desse imaginário

caracteriza um fenômeno de ruptura de coerência expressiva . No caso específico

de artistas - como aqui, Simone -, são seus públicos a principal fonte dessas

expectativas.

Reflexões sobre o machismo fizeram com que, em 2018, o cantor Luan

Santana convidasse a dupla Simone & Simaria para gravarem juntos a música já

citada anteriormente, Machista. Na época, quando lançada a canção, para além da

letra bastante inesperada, que descrevemos no capítulo anterior, houve diversas

interpretações. Grande parte dessas interpretações fazia com que os ouvintes

percebessem a música como, de certo modo, romantizando o machismo.

Figura 17 - Repercussões da música Machista de Luan Santana e Simone &

Simaria
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Fonte: coleta realizada pela autora no Twitter

Apesar da música sertaneja historicamente ainda utilizar a ideia errônea de

que os homens são de algum modo superiores às mulheres em suas composições -

mais informações sobre esta temática podem ser encontradas na pesquisa de

Mariah Gama e Valeska Zanello da Universidade de Brasília: Dispositivo amoroso e

tecnologias de gênero: uma investigação sobre a música sertaneja brasileira e seus

possíveis impactos na pedagogia afetiva do amar em mulheres - o feminejo, com o

passar dos anos, traz novas e possíveis perspectivas sobre o tema. Mesmo que em

boa parte ainda reforcem elos de gênero desiguais nas relações amorosas, o

subgênero musical tenta paulatinamente se distanciar desse discurso patriarcal e

mais próximo de romper com lógicas sexistas.

3.3 Violência contra a mulher

A trajetória de ambos os sujeitos de análise desta pesquisa é marcada por

momentos nos quais as cantoras falam sobre questões relacionadas a violência

doméstica contra mulheres. Este é um ponto bastante importante para pensarmos

no modo como essas cantoras, mesmo dentro de cenários com conflitos

relacionados ao feminismo, buscam de alguma forma desde os anos iniciais de suas

carreiras, reforçarem a importância desta pauta.

Muitos viram nesses deslocamentos dentro do gênero musical um ponto forte

para pensar essas cantoras como possíveis representantes de pautas feministas, já

que, em um ambiente masculino como o da música sertaneja, cantar sobre violência
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para com a mulher já foi algo bastante romantizado. Um exemplo disso é a canção

Cabocla Tereza112, gravada pela dupla Tonico e Tinoco, que conta a história contada

em terceira pessoa pelo agressor de uma mulher que foi “assassinada por amor”,

em um tom de vingança devido à traição ao marido: “E muito tempo passou /

Pensando em ser tão feliz / Mas a Tereza, doutor / Felicidade não quis / O meu

sonho nesse oiá / Paguei caro meu amor / Pra mór de outro caboclo / Meu rancho

ela abandonou / Senti meu sangue fervê / Jurei a Tereza mata / O meu alazão arriei

/ E ela eu vô percurá / Agora já me vinguei / É esse o fim de um amor / Esta cabocla

eu matei / É a minha história, dotor.” Conforme observa Oliveira, é interessante:

“[...] observar que mesmo canções relacionadas a questões amorosas,
muitas vezes são citadas como exemplos das regras morais que devem
prevalecer na família. [...] ‘Cabocla Tereza’, nesse sentido, não foge à regra
ao afirmar a moral patriarcal, que permite ao marido matar a mulher adúltera.
É em relação com este patriarcalismo – muito presente no universo da
música sertaneja, na sua relação com o meio rural – que se pode
compreender a imunidade de certas canções que também tratam de amor às
críticas feitas às canções de dor-de-cotovelo dos anos 40 e 50. (OLIVEIRA,
2009, p.231).

Exemplo que marca bastante este ponto de análise é a música já

anteriormente citada, Ele Bate Nela, de Simone & Simaria, lançada em 2014. Na

música, a dupla assume uma postura clara contra violência à mulher e, como já

exposto no parágrafo anterior, em uma abordagem que até então não era pauta na

música sertaneja.

Além de interpretação, a dupla assina a composição da canção, na qual a

letra “aponta para pessoas diferentes no discurso: enquanto, nos primeiros versos, o

narrador se posiciona como um parente da vítima, no refrão, Simone & Simaria

cantam na primeira pessoa, como se falassem pela própria mulher agredida”

(COELHO, 2019, p.80), “E agora ele bate, bate nela / E ela chora”.

Figura 18 - Videoclipe Ele Bate Nela - 2014

112 <https://www.youtube.com/watch?v=-tXjtexjCpU> Último acesso em 13 de dezembro de 2021.
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=OPri7ITkh-8

A mesma dupla, em 25 de novembro de 2019, juntamente com o governo

federal, divulgou uma campanha de combate à violência contra a mulher. Esta data

foi escolhida devido ao Dia Internacional de Não-Violência Contra a Mulher. Os

dados enfatizados são os de que 536 mulheres são vítimas de agressão física por

hora no Brasil. O primeiro vídeo intitulado Amor que Dói é divulgado, mas nele as

cantoras aparecem cantando, mas sem sair o som de suas vozes113. O tom é

proposital, com o objetivo de representar as mulheres que acabam sendo agredidas

e não tem suas vozes reconhecidas e de fato ouvidas.

Em sequência, elas publicam um novo vídeo com o mesmo nome, junto da

hashtag #vctemvoz - Naiara Azevedo,114 também cantora de feminejo lançou um

vídeo que faz parte da campanha - mas desta vez com o som de suas vozes

cantando e trazendo a mensagem: Por muito tempo eu fiquei calada / Mesmo

vivendo tanta coisa errada / Um pesadelo que não tinha fim / Sempre era assim / E

essa rosa agora não adianta nada / Mais uma vez sua desculpa não apaga / As

marcas dessa dor / Que você deixou / E a gente não se olha mais do jeito que se

olhava / Você não toca em mim do jeito que você tocava / Amor que dói / Não é

amor não, não, não, não / E a gente não se ama mais do jeito que se amava / Você

não toca em mim do jeito que você tocava / Amor que dói / Que cala a voz, não é

amor / Eu não calo a minha voz / Vou gritar por todas nós / Eu não calo a minha voz

114 <https://www.youtube.com/watch?v=i0Ae-5kkzEg> Último acesso em 12 de dezembro de 2021.
113 <https://www.youtube.com/watch?v=qkrEnOVsMV0> Último acesso em 12 de dezembro de 2021.
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/ Não, eu não calo a minha voz / Se for preciso vou gritar por todas nós / Eu vou

deixar meu coração falar / Saber que eu me amo e não vou me calar / Se atinge

uma / Atinge todo mundo / Machuca uma / Machuca todo mundo / Você não tá

sozinha não / Então por que não tira sua voz do mudo?”. Neste discurso acima

encontrado nesta canção, podemos nos aproximar muito em movimentos como:

mexeu com uma, mexeu com todas, He For She, #MeuAmigoSecreto e #MeToo.

Figura 19 - Simone & Simaria - Amor que Dói #vctemvoz

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=6JDaygqls3k

Em 2021, após acontecerem alguns casos que foram midiaticamente

expostos de violência contra a mulher - tal como o caso de grande repercussão do

DJ Ivis, que foi flagrado por câmeras de segurança agredindo sua até então esposa

Pamella Holanda -, a cantora Marília Mendonça, junto com Maiara e Maraísa,

durante a escolha de repertório para seu projeto As Patroas115, prepararam uma

canção com a temática relacionada à violência contra a mulher. A divulgação da

música foi feita de forma bastante simples pelo Instagram da cantora Marília

Mendonça, que na legenda reforça: (sic) “ [...] muitas mulheres no Brasil, que

passam todos os dias por situações parecidas e por muitas vezes se sentem

desencorajadas a denunciar. não deu pra esperar. não temos mais tempo. estamos

aqui com você. LIGUE 180 e denuncie! VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA!” .

115 <https://www.youtube.com/watch?v=rFTnNWUa6Lg> Último acesso em 12 de dezembro de 2021.
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Figura 20 - Post no Instagram de Marília Mendonça (2021)

Fonte:https://www.instagram.com/p/CRPr9E4HUmp/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f2ac9c8a-06db-

42ef-8208-b72737ea792d

No vídeo divulgado, elas cantam os versos da canção Você Não Manda em

Mim: “Tire suas mãos de mim / Quando eu te conheci você não era assim / Não te

devo explicações de nada / Não tenho medo da sua ameaça / É que pra você é só

ciúme / Mas isso é doença e você não assume / Seu amor é mal acostumado a

gritar e proibir / Você não manda em mim / Eu sei aonde eu devo ir / Eu sei o que

posso vestir / Se tudo o que eu faço te incomoda / Você sabe o caminho da porta /

Se um dia eu mudar pra te agradar / Eu juro que eu troco o meu nome / Quer me

ensinar a ser mulher / Primeiro aprende a ser homem”.

Sobre a música, a cantora Marília e suas companheiras Maiara e Maraísa,

em entrevista citaram: “Não dava mais para esperar fazer um projeto comercial

enquanto a gente poderia impedir que algo do tipo acontecesse em muitos lares do

Brasil. É uma música forte, sobre agressão física, agressão verbal, psicológica, fala

de relacionamento abusivo numa questão ampla".

Percebemos aqui, que apesar do gênero sertanejo durante anos ter moldado

a mulher a partir de um imaginário masculino, quando a pauta é a violência contra a
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mulher, abre-se um espaço para a conscientização, mesmo que bastante sutis,

nem sempre recebendo os mesmos métodos de divulgação e circulação que as

músicas mais comerciais recebem.

3.4 Algumas controvérsias e cancelamentos

A partir das questões relacionadas às rupturas de coerência expressiva

destas artistas e a expectativa de parte da mídia e dos fãs de que elas sejam cada

vez mais “coerentes” em suas posições, acabamos percebendo que, no decorrer de

suas carreiras, algumas controvérsias podem acontecer. O fato de serem indivíduos

públicos difere essas artistas do restante das pessoas e faz com que suas ações

sejam monitoradas quase que 24 horas por dia e 7 dias por semana.116

Simone & Simaria, dupla que se declara de religião evangélica, em 2019

participou do programa Música Boa Ao Vivo, do canal pago Multishow. Juntas com

outros artistas - Iza, Gloria Groove e Matheus e Kauan - interpretaram a canção

Quero Ser Feliz Também, da banda Natiruts. A música cita em dado momento

Iemanjá, cultuada pelas religiões de matrizes africanas: “Quero ser feliz também /

Navegar nas águas do teu mar / Desejar para tudo o que vem / Flores brancas, paz

e Iemanjá”. No momento da apresentação, Simaria larga o microfone a partir das

palavras “flores brancas” e tenta disfarçar o desconforto com uma dança. Já

Simone, abaixa o microfone na parte que Iemanjá é citada117.

A partir desta análise da performance da dupla cantando a música, usuários

da rede social Twitter - bastante conhecida por ser um espaço forte e aberto para

exposição de opiniões que viralizam rapidamente -, alguns seguidores das artistas,

não seguidores, fãs e possíveis ex fãs devido ao acontecido começaram a acusá-las

de intolerância religiosa. O caso foi parar nos trending topics, nos quais o termo

“intolerância religiosa” ficou entre os mais comentados durante algumas horas. Por

este motivo, as artistas acabaram sendo “canceladas”. O “cancelamento” ou a

“cultura do cancelamento” são um movimento bastante comum nos dias atuais,

pesquisas sobre a temática já estão sendo desenvolvidas, como no livro: Discurso

de Ódio: Uma política do performativo, de Judith Butler, no qual existe um tipo de

117 <https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2518010938249162> Ultimo acesso em 13 de
dezembro de 2021.

116 Termo bastante abordado em Capitalismo tardio e os fins do sono de Jonathan Crary (2017)
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banimento, em que uma pessoa ou grupo é expulso de uma posição de influência

ou fama devido a atitudes consideradas questionáveis, seja online, no mundo real

ou em ambos.118 Continuemos, contudo, com as reflexões relacionadas às rupturas

de coerência expressiva.

Figura 21 - Simone & Simaria - Intolerância Religiosa

Fonte: coleta realizada pela autora no Twitter

Após o ocorrido, a dupla encerrou a polêmica cantando o verso da música

em entrevista para o site UOL, além de deixarem explícito que respeitam todas as

religiões e que o povo brasileiro é livre para praticar a fé com a qual mais

simpatiza119.

Já em 2020, durante uma live120 em meio à pandemia de Covid-19, a cantora

Marília Mendonça foi acusada de transfobia após um comentário. Na cena, a

cantora sugere em tom de deboche que um dos músicos de apoio de sua banda

teria ficado com uma mulher transexual em Goiânia: “Quem é de Goiânia lembra da

boate Diesel. [...] Disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da

vida dele. É só isso, gente. O contexto vocês não vão saber", disse a cantora. Em

120 <https://www.youtube.com/watch?v=S6AkCqpmqQY> Último acesso em 13 de dezembro de 2021.

119<https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/09/simone-e-simaria-encerram-polemica-
e-cantam-iemanja-pais-e-livre.htm> Último acesso em 13 de dezembro de 2021.

118<https://www.politize.com.br/cultura-do-cancelamento/> Último acesso em 13 de dezembro de
2021.
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seguida, o músico rebate: "Era mulher mesmo, pô".

Após a live, o assunto relacionado a transfobia fez com que Marília

Mendonça fosse um dos termos mais comentados no Twitter. Na manhã seguinte a

cantora utilizou da mesma plataforma para se manifestar e admitir o erro.

Figura 22 - Marília Mendonça - Transfobia em Live

Fonte: https://twitter.com/MariliaMReal/status/1292783150213607424

Para além dos tweets durante a live no dia anterior que foram parar nos

trending topics, com a hashtag #MariliaTransfobica, em resposta ao posicionamento

no tweet acima, diversas pessoas expressaram suas opiniões sobre a situação,

cobraram um posicionamento melhor e cancelaram Marília. Até o momento de

escrita desta pesquisa a publicação conta com: 4.142 retweets, 5.027 tweets com

comentário e 129 mil curtidas.121

Algumas ativistas transexuais comentaram o ocorrido e manifestaram seu

descontentamento com a artista. Diversos nomes de relevância que trazem debates

importantes sobre a pauta expuseram o quanto o comentário da artista promove um

discurso violento sobre os corpos travestis e transexuais.

121 <https://twitter.com/MariliaMReal/status/1292783150213607424> Último acesso em 7 de janeiro
de 2022.
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Figura 23 - Repercussão

Fonte: coleta realizada pela autora no Twitter

Após toda a repercussão do caso, a artista declarou que iria aprender e se

retratar e na live de 17 de outubro de 2020122 convidou a modelo Alice Felis para

fazer uma participação e falar sobre a causa transexual. Marília se pronunciou:

"Queria parar nesse momentinho da live, aproveitar que está todo mundo assistindo,

aproveitar o nosso pico de audiência, para me desculpar sobre uma brincadeira sem

graça que foi feita na última live que eu fiz. Eu não venho aqui para me justificar de

nada, porque eu não tenho razão para me justificar, eu sempre fui uma pessoa que

presta muita atenção nos meus erros. Eu tenho tentado aprender cada vez mais,

tenho tentado me consertar, porque é do ser humano errar, mas a gente precisa

prestar atenção. Então eu vim aqui para me desculpar com vocês e para dizer que

às vezes algo que parece inofensivo, uma brincadeira sem graça, pode atingir

muitas pessoas e pode até matar, viu, gente?"

Na sequência a modelo aparece em um vídeo pré-gravado se pronunciando:

“Eu vim falar um pouquinho do meu caso. Eu sofri várias agressões, várias

escoriações no rosto. Eu fiquei totalmente debilitada. Por um momento da minha

vida eu pensei que eu seria mais uma estatística de uma pessoa trans que foi

agredida, espancada e chegou à morte. Eu ainda sigo em tratamento para voltar a

ter uma vida normal, para voltar a ter uma vida como uma pessoa sem traumas,

sem sofrimento. Ainda está muito difícil."

122 Esta live não ficou salva na plataforma do YouTube.
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Ao fim, Marília cita que espera que cada vez mais as pessoas transexuais

sejam respeitadas, que aprendeu muito com o erro e acredita que muitas pessoas

aprenderam quando isso tudo aconteceu.

No ano seguinte, em 2021, após se declarar fã do reality show Big Brother

Brasil e ser bastante ativa em comentários sobre o mesmo em seu Twitter - até

mesmo mudando sua bio para: Era cantora antes da pandemia, agora eu comento

BBB… Reclamações sobre os comentários? Me dê um emprego que eu paro! -, a

cantora foi novamente alvo de críticas e cancelamentos por se ausentar de

discussões politicamente engajadas do programa que envolviam o participante,

parceiro de trabalho e cantor sertanejo Rodolffo. O cantor fez comentários racistas

envolvendo o participante João Luiz, nos quais comparava seu cabelo black power

com uma peruca de um homem das cavernas.123

O silêncio de Marília em fazer algum comentário ou posicionamento - já que

estava ativamente comentando sobre em suas mídias sociais - desencadeou uma

sequência de tweets de fãs e haters “colocando em questão o engajamento político

que a cantora buscara construir em torno de sua persona midiática e rememorando

as polêmicas em que havia se envolvido, como no caso de transfobia em uma de

suas lives” (DALLA VECCHIA, SARETTO e RABELLO, 2021, p.3)

Depois da cobrança, a cantora decidiu responder aos fãs e se defender de

acusações através de sua conta no Twitter. A cantora desabafou: (sic) "Veja bem,

me cancelar é um direito de vocês. Torcer é um direito de vocês. Meu erro foi ter me

enfiado no meio do bolo, onde exatamente todos, todos que estão me julgando

entraram também. Eu jamais declarei torcida para ninguém. [...] agora, além de me

lincharem, vcs estão me acusando de algo muito sério, que vai além de rivalidade

de torcida e isso não está certo. me acusar de cometer um crime por não me

posicionar num paredão vai além do que é o direito de vcs. existem limites”124. Na

manhã seguinte a cantora respondeu um tweet respondendo coletivamente.

124 <https://twitter.com/MariliaMReal/status/1379055171305623552> Último acesso em 13 de
dezembro de 2021.

123<https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/bbb/bbb21-rodolffo-e-apontado-como-racista-por-comentario
-sobre-cabelo-de-joao-54693> Último acesso em 13 de dezembro de 2021.
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Figura 24 - Posicionamento de Marília

Fonte: coleta realizada pela a autora no Twitter

O último posicionamento da cantora antes de finalizar o assunto e se afastar

alguns dias do Twitter foram os dois tweets seguintes: “JOÃO MERECE RESPEITO

e me desculpa por isso!!!! perdão, mesmo! eu não sei até que ponto isso se torna

uma culpa minha, mas nessa situação me vejo fazendo o mínimo. quando

machucamos as pessoas, desculpas não mudam, mas são o mínimo. você é lindo.

e eu sempre disse isso aqui! E eu nao to falando isso aqui pra agradar ninguém, tô

falando por ter ficado entalada com as lágrimas do João. é exclusivamente por ele.

simples. tanto faz se vou ser julgada de novo. não é sobre mim”125

Por fim, outro caso que acabou envolvendo a dupla Simone e Simaria foi a

fala de Simone em relação a um pastor acusado de pedofilia. O pastor André Vitor

foi acusado de pedofilia após aparecer em um video no Instagram do também

cantor de sertanejo Wesley Safadão abraçando uma criança e fazendo alguns

movimentos vistos como sexuais. Após a repercussão, diversos artistas se

manifestaram sobre o caso, já que André é um pastor conhecido pelo meio artístico.

Simone se manifestou duas vezes, a primeira falando: “Chega de tanta

impunidade para essa rede de ódio que distorce tudo que se faz e tenta criar

situações tendenciosas com o único objetivo de destruir a vida das pessoas” e

também na fala: “O André é um menino que me ajudou inúmeras vezes na minha

vida, conheço ele há mais de 15 anos, foi um cara que me ajudou muito em todos

os momentos. Ele esteve comigo na minha primeira separação, para quem não

125 <https://twitter.com/MariliaMReal/status/1379265298520498179> Último acesso em 13 de
dezembro de 2021.
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sabe, eu tive um relacionamento antes do Kaká. Ele também esteve presente no

parto do meu filho, Henry, e esteve presente nos momentos de dor e nos momentos

de alegria. Eu conheço a índole dele, é um cara que eu amo muito. É meu amigo, é

meu irmão. É um menino justo, íntegro, de Deus e muito amado”126.

Como dito anteriormente, Simone é bastante envolvida com a religião

evangélica, assim seu contato com o pastor e suas declarações, resultaram em um

movimento de cancelamento da artista, no qual a cantora começou a ser chamada

de defensora de pedófilo. Como havia imagens da situação que envolvia o pastor,

os usuários da internet puderam fazer suas próprias análises e conclusões sobre o

caso. Diversos artistas se manifestaram sobre o acontecido, muitos repudiando a

cena, outros - que eram conhecidos do pastor, como Simone - defendendo o

mesmo, tornando a internet, a cada dia mais, um tribunal sem regras de convivência

e passível a violências.

Figura 25 - Simone e pastor acusado de pedofilia

Fonte: coleta realizada pela a autora no Twitter

126 <https://www.youtube.com/watch?v=uTOwKjST2-E> Último acesso em 13 de dezembro de 2021.
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3.5 Política

Após as últimas eleições para presidente no Brasil, pudemos perceber o

quanto a internet e a influência das redes impactaram nas escolhas e nas

informações que estavam sendo democratizadas. Campanhas utilizaram e ainda

utilizam das mídias sociais como ferramenta de estratégias para chamar a atenção

dos eleitores (CHAGAS e CARREIRO, 2021).

No dia 23 de setembro de 2018, próximo a data do primeiro turno das

eleições 2018, Marília Mendonça publicou em seu perfil do Instagram um vídeo

aderindo à hashtag #EleNão - manifestação popular liderada principalmente por

mulheres que aconteceu em diversas regiões do Brasil, tendo como objetivo

protestar contra a candidatura à presidência da república do então deputado federal

Jair Messias Bolsonaro. Nele, a cantora fala: “Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui

é a Marília Mendonça e eu fui desafiada pela Maria Gadú, agora no WhatsApp.

Conversando sobre a importância da mulher se posicionar contra o que vem

querendo acontecer no nosso Brasil, porque a gente não vai deixar. E eu queria

dizer primeiramente que a gente não precisa desse retrocesso, eu sou uma mulher

que lutou bastante. batalhei bastante dentro das outras mulheres no sertanejo, pra

quebrar todo o preconceito de um mercado completamente machista. E com certeza

Marília Mendonça é #EleNão. Quero que você mulher repense muito bem, se você

precisa desse retrocesso em sua vida? Se você merece esse retrocesso na sua

vida? Tá bom? Contra qualquer tipo de preconceito a favor do amor, #EleNão”127.

127 <https://www.youtube.com/watch?v=BhoZ5UP8L4U> Último acesso em 14 de dezembro de 2021.
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Figura 26 - Marília Mendonça #EleNão

Fonte: printscreen do vídeo publicado em seu Instagram antes de ser apagado

Após grande repercussão, gerando inclusive a hashtag

#MariliaMendonçaNão128, a artista passou a receber diversas ameaças, sendo

fortemente atacada por eleitores do então candidato à presidência em suas redes

sociais, gerando uma onda de descontentamento e de quebra de expectativa

perante Marília, na qual fãs ou agora ex fãs, a rotularam como “grande decepção”,

“Maria vai com as outras”, “usuária da lei Rouanet”129, entre diversos outros

comentários.

Assim, após o cancelamento que foi gerado devido ao posicionamento, a

129 Apesar das postagens terem sido excluídas pela artista, eu, como pesquisadora, pude na época
fazer uma análise e coleta de dados dos comentários gerando um artigo para uma disciplina que
cursei na pós-graduação intitulado: A (possível) força da política dentro da música sertaneja: Marília
Mendonça e os fãs bolsominions. O termo “bolsominion”, é usado por opositores do atual presidente
do Brasil Jair Bolsonaro para se referirem a um segmento de seus apoiadores.

128 <https://twitter.com/search?q=%23mar%C3%ADliamendoncanao&src=typed_query&f=top> Último
acesso em 14 de dezembro de 2021.
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cantora apagou a publicação de sua rede social - o que não interfere muito em

como a situação reverbera, já que hoje em dia é fácil encontrar rapidamente na

plataforma do Youtube vídeos que replicam quase todas as publicações de pessoas

influentes.

Um dia após divulgar o vídeo e apagá-lo de seu Instagram, Marília optou por

compartilhar uma nova foto com sua família, em que traz como legenda: "Essa sou

eu, aquela é minha mãe e aquele é meu irmão. Minha família é constituída dessas 3

pessoas, que juntas acreditaram nas promessas de Deus e nos seus sonhos. Eu

sou uma menina de 23 anos, cheia de amigos das mais variadas formas e conceitos

que sempre respeitou o seu espaço, e construiu com apenas algumas boas torcidas

e muita fé, o que tenho hoje. Em uma noite, tudo o que foi construído com amor e

carinho foi apagado na mente de algumas pessoas. Me sinto mal e minha cabeça

dói por imaginar que anos de luta se basearam nisso, no final das contas. Deixo

aqui, o meu pedido de desculpas a todas as mulheres que acreditei estar

defendendo naquele momento. Deixo aqui o meu pedido de desculpas a todos os

homens, por em um instante de loucura acreditar que uma opinião não feriria a

vocês. Eu realmente achei que poderia. Minha mãe tem recebido ataques tanto

quanto o restante da minha família que nem compartilham da mesma opinião que a

minha. Deixo aqui essa mensagem, e o meu profundo silêncio em qualquer questão

que seja política. A gente pede encarecidamente PAZ! É isso que eu busco! Não

posso opinar já que não sei do que o Brasil precisa! Tá na mão de vocês, galera!

Boa sorte a todo mundo! Que Deus nos abençoe!"130

130 Postagem esta que foi excluída de sua conta no Instagram mais adiante, mas esteve disponível
até setembro de 2019.
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Figura 27 - Post de Marília Mendonça após ataques

Fonte: printscreen da foto publicada em seu Instagram antes de ser apagado

Este exemplo demonstra como a manutenção das expectativas ou da

coerência se torna ainda mais complexa no ambientes das redes digitais, uma vez

que qualquer posicionamento do artista dissemina-se rapidamente e pode gerar

descontentamento para parcelas do público, uma vez que nenhuma comunidade de

fãs, sobretudo no mainstream,  é homogênea.

Do mesmo modo que Marília decidiu se posicionar contra o candidato à

presidência, a dupla Simone & Simaria, durante todo o período preferiu ficar em

silêncio e não emitir nenhuma posição sobre a situação. Assim, no dia seguinte ao

resultado das eleições - na qual Jair Bolsonaro foi eleito - Simone, por meio de seus

stories no Instagram se pronunciou: “Bom dia, bebês. Saiu o resultado das eleições.

Bom, eu nunca me manifestei e nem me manifesto, nem vou falar nada, meu voto é

secreto. Até porque eu moro em Fortaleza hoje em dia, voto em São Paulo, porque

eu morei 14 anos da minha vida em São Paulo. Eu sempre votei lá e aí tive que

justificar, mas muito em breve estarei indo morar em São Paulo, não vai demorar

pra isso acontecer. Enfim, espero do fundo do coração que nosso Brasil venha a ser

melhor em todos os sentidos e que nós possamos viver em paz. E que o nosso país

venha a ser a potência que ele é, que de fato é. Que tome a posição que ele merece

no mundo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Você que votou do lado de lá, do

lado de cá. A, B ou C, enfim, a gente só espera que nós tenhamos um Brasil

melhor”131.

131<https://contigo.uol.com.br/noticias/ultimas/apos-eleicao-simone-desabafa-espero-que-nos-possam
os-viver-em-paz.phtml> Último acesso 15 de dezembro de 2021.
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Percebemos que a dupla se isenta da temática e Simone das duas, é a única

que acaba por preferir expor sua condição para seus seguidores, escolhendo não

tomar nenhum lado do debate político, percebendo que talvez isso seja melhor para

a sua carreira, já que como dito anteriormente, independentemente da posição do

artista, acontecerá uma quebra de expectativa perante quase todas as situações.

Com relação também à atual presidência, de acordo com matéria publicada

por Guilherme Mazieiro do The Intercept Brasil,132 o atual governo pagou ao menos

R$ 4,3 milhões para apresentadores de TV, radialistas, influencers e dentre essa

lista estaria a dupla Simone & Simaria. De acordo com documentos que foram

entregues durante a CPI da Covid133, diversos nomes receberam verba para fazer

campanha referente ao tratamento precoce do Coronavírus - tratamento este

comprovado cientificamente como ineficaz. No topo da lista se encontra a dupla com

um cachê de R$ 1 milhão (Simone & Simaria, dupla sertaneja - R$ 1 milhão; César

Filho, apresentador da Record - R$ 591 mil; Ana Hickmann, apresentadora da

Record - R$ 357 mil; Datena, apresentador da Band - R$ 174,7 mil e Sikêra Júnior,

apresentador da Rede TV - R$ 120 mil).

Contudo, diante da repercussão e a má recepção dos fãs, a dupla negou

ligação com o governo em relação a campanhas relacionadas a pandemia de

Covid-19 e em comunicado pontuou: (sic) “O escritório responsável pelo

gerenciamento da carreira artística da dupla Simone & Simaria, informa que as

notícias recentemente veiculadas não correspondem aos fatos. A dupla não prestou

serviço ou foi contratada pelo governo, muito menos recebeu o cachê mencionado.

Em outubro de 2019, antes da pandemia, a dupla Simone & Simaria, foi, mediante

intermediação da gravadora, contratada por agência publicitária para a participação

como “garotas propaganda” de campanha direcionada ao combate da violência

doméstica. Nesse contexto, destacando a desconformidade da matéria quanto ao

cachê contratado, a atuação da dupla pautou-se na defesa das mulheres e denúncia

da violência contra a mulher, portanto sem qualquer ligação com a pandemia do

COVID-19 ou com o governo federal em si. Certa da suficiência dos

esclarecimentos prestados, o escritório da dupla Simone & Simaria afirma que o

133 Comissão parlamentar de inquérito da República Federativa do Brasil, que investigou supostas
omissões e irregularidades nas ações do governo federal do presidente Jair Bolsonaro durante a
pandemia de Covid-19 no Brasil.

132<https://theintercept.com/2021/08/11/de-ana-hickmann-a-otavio-mesquita-celebridades-receberam-
r-43-milhoes-para-fazer-propaganda-para-bolsonaro/> Último acesso em 14 de dezembro de 2021.
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nome da dupla não tem ligação com a pauta. As irmãs seguem promovendo seus

trabalhos musicais e artísticos, atrelando-se à alegria e o carinho direcionados aos

fãs e todo o público nacional e internacional, com total responsabilidade social”134.

Mesmo confirmando que receberam verba do governo federal para

campanha de violência contra a mulher e não para a campanha do tratamento

precoce de Covid-19, diversos comentários surgiram sobre a suposta parceria da

dupla com o atual presidente, gerando uma onda de cancelamento.

Figura 28 - Simone & Simaria e a verba do governo Bolsonaro

Fonte: coleta realizada pela a autora no Twitter

Neste ponto, é possível refletir sobre como artistas devem ou não se

posicionar publicamente sobre questões políticas. Embora não seja de fato

obrigatório, é importante considerarmos que ao vermos um artista com bastante

visibilidade se posicionando sobre questões importantes e relevantes para o país e

o mundo, abrem-se portas para que a arte e música também se tornem cada vez

mais um instrumento de consciência política e compreensão de diversas realidades.

134<https://www.terra.com.br/diversao/musica/simone-e-simaria-negam-ter-recebido-cache-para-propa
ganda-do-governo-federal,b7a96d99acdad1c9350d87f8face673fdznnxkud.html> Último acesso em
14 de dezembro de 2021.
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3.6 “As Patroas”

Apesar do recorte de análise não abranger a dupla de cantoras Maiara &

Maraisa, acreditamos ser importante para esta pesquisa discutir também o projeto

“As Patroas”, para pensarmos nas reconfigurações do feminejo e das possíveis

tentativas de feminismos.

As Patroas é um projeto musical composto de álbuns e shows, que tem a

junção das cantoras Marília Mendonça e Maiara & Maraísa, no qual as artistas

compõem, performam e se apresentam juntas - suas carreiras individualmente neste

processo não são afetadas, já que elas seguem com seus projetos individuais em

paralelo.

Antes da morte de Marília Mendonça, o projeto foi composto pela Festa das

Patroas, que começou em 2015, dois álbuns de estúdio: “As Patroas”, em 2020 e

“As Patroas 35%”, em 2021 e o festival “As Patroas,” que começaria no final de

2021.

Para as artistas, o objetivo do projeto é: "[...] cantar histórias. Na música, [...]

Estamos muito felizes. [...] O foco agora é mostrar a amizade. É como você pode

estar ao lado de uma mulher, até servir de escada para a sua amiga, sem ter medo

de que aquela mulher fique acima de você. Queremos deixar sempre esse recado:

Não precisa ter medo de outra mulher. Pega na mão dela e vai crescer junto com

ela que vai ser lindo"135.

Percebe-se nesta fala das artistas a vontade de mostrar uma real parceria

entre as mulheres e a importância de passar a mensagem sobre suporte. Se este é

um desejo genuíno ou uma jogada de marketing, não sabemos, mas acreditamos

que é neste movimento que o feminejo tenta se encontrar nos dias atuais, quando

cada vez mais as mulheres fazem parcerias musicais, ajudam umas às outras e

abrem espaços para que o feminejo cresça.

Se no início do movimento, em meados da década de 2010 as artistas não se

viam, não se declaravam ou não consideravam suas músicas como feministas,

percebemos uma mudança no que se diz respeito a performances, videoclipes e

letras das músicas. Parece que a pauta do empoderamento é importante e está

sendo repensada nos últimos anos dentro da música sertaneja protagonizada por

135<https://www.purepeople.com.br/noticia/marilia-mendonca-maiara-e-maraisa-mostram-poder-femini
no-em-festival-das-patroas_a327951/1> Último acesso em 16 de dezembro de 2021.
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mulheres, além de questões como: reconfigurar suas próprias vidas, evoluir a

conscientização sobre si mesmas e sobre suas posições perante a sociedade, além

da construção e de conquistas sobre equidade dentro do gênero, assumindo

poderes e levando em conta as relações entre homens e mulheres, além de tentar

capacitar as mulheres para compreender melhor esses movimentos.

“Apesar da música sertaneja contemporânea trazer em seu rol mulheres
e/ou duplas femininas, também se faz inegável a vinculação desse fato a
dois fatores: as conquistas sociais dos últimos dois séculos, as quais têm
contribuído para uma progressiva, (embora lenta) desnaturalização dos
papéis femininos e a apropriação destas, via indústria cultural, operada
nesse mercado musical, inaugurando, assim, um novo nicho voltado para
consumidores específicos” (CORRÊA, 2017, p.1).

Desnaturalizando esses papéis femininos e se apropriando de pautas antes

vistas como masculinas, o projeto As Patroas traz letras como: “Sua boca não

desgruda desse copo / Tá no grau bebendo tudo que é troço / Preparou, misturou,

vai virar, já virou / Quem será a mais chapada da balada / Que já sabe que não vai

dormir em casa / Preparou, misturou, vai virar, já virou”, que fala sobre bebedeira,

algo que se tornou comum dentro do feminejo, mas também canções como: “Tire

suas mãos de mim / Quando eu te conheci você não era assim / Não te devo

explicação de nada / Não tenho medo da sua ameaça / É que pra você é só ciúme /

Mas isso é doença e você não assume / Seu amor é mal-acostumado a gritar e

proibir / Você não manda em mim / Eu sei aonde eu devo ir / Eu sei o que eu posso

vestir / Se tudo que eu faço te incomoda / Você sabe o caminho da porta / Se um dia

eu mudar pra te agradar / Eu juro que eu troco meu nome / Quer me ensinar a ser

mulher / Primeiro aprende a ser homem”, que mostra exatamente a visão de uma

mulher que não vai mais aceitar estar em um relacionamento visivelmente abusivo.

Para divulgação do último álbum “35%” e do videoclipe Prenda-me Se For

Capaz, as artistas criaram a hashtag #PatroasLivres136, com uma conotação

bastante significativa para o universo feminino. Usar a representatividade sobre a

liberdade para promover alguma mudança em mulheres que se calam frente a

alguma desigualdade, desrespeito e submissão, é o objetivo do projeto segundo as

artistas. Parte do material de divulgação contava com as cantoras em fotos com

uma tarja sobre suas bocas.

136 <https://www.youtube.com/watch?v=BbTLDqhsDhU> Último acesso em 14 de dezembro de 2021.
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Figura 29 - #PatroasLivres

Fonte: https://twitter.com/MaiaraeMaraisa/status/1447997481204264966 e

https://twitter.com/MariliaMReal/status/1447980298243825669

“As Patroas”, tem como objetivo fazer diversos shows durante o ano de 2022,

e mesmo com a morte de Marília Mendonça, a dupla Maiara & Maraisa diz que

seguirá com a turnê conforme o esperado levando o movimento adiante. Daqui

disso, podemos partir para as reflexões referentes aos próximos passos que o

feminejo aparente está tentando construir. Muito mais perto de possíveis feminismos

e cada vez mais longe do cenário predominantemente pensado, vivido e

configurado com questões voltadas ao masculino.

Este é projeto é um exemplo de um certo “amadurecimento” e movimento

que essas cantoras parecem estar tentando fazer no que se diz respeito às lutas em

prol dos direitos e algumas pautas feministas. Porém, ao mesmo tempo, ele aponta

também para certos limites existentes dentro feminejo, que nos permitem pensar

nele como um subgênero que ainda se encontra dentro de um espaço bastante

ligado a questões conservadoras em seus discursos - sertanejo e sertanejo

universitário -, canções com tons machistas, grande presença masculina, dificuldade

de inserção em pautas mais políticas devido aos consumidores etc.

Até mesmo as reflexões relacionadas ao próprio nome do projeto podem ser

um ponto de reflexão e controvérsias, já que a palavra patroa pode levar a uma
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conotação de classe, - pressupondo-se assim que este que pode ser um projeto

para mulheres brancas, das camadas médias e que são chamadas por outras de

"patroas" -, uma vez que patroa é o termo oposto as empregadas domésticas. Além

de ser uma palavra usada por homens mais velhos - de outras gerações - para

chamar em um tom quase sempre irônico suas respectivas esposas ou outras

mulheres que são vistas como “mandonas”. Pensamos que para as artistas, a

escolha do nome tem relação com poder sobre o outro, sobre poder ser as suas

próprias “chefes”, trazendo pautas como independência, empoderamento,

autoridade e afirmação.

Para além disso, acreditamos que pelo termo feminejo ter sido uma alcunha

criada pela mídia, o objetivo destas artistas inicialmente não era de fato tocar em

pautas como o feminismo. Então, primeiramente ele não tinha um propósito

feminista - e talvez nunca tivesse se não fosse o momento atual em que nos

encontramos. Assim, gradativamente, os feminismos, as noções de feminismo, e

principalmente a possibilidade dos ciberativismos feministas, trazem-nos questões

relacionadas ao que é atualmente referenciado como uma quarta onda feminista, na

qual existe um ressurgimento deste engajamento das mulheres em pautas sociais e

busca pela justiça, oposição ao assédio sexual e à violência a partir dos anos 2000,

completamente definida e interligada pelo uso das tecnologias.

“(...) teóricos chamam essa nova leva de feministas conectadas de “quarta
onda”, uma onda marcada pela popularização e democratização do
feminismo na rede ou através dela. As bandeiras são diversas, (...) e temas
das outras ondas são revisitados - aliás, sua principal característica não é a
temática abordada, mas a massificação do feminismo. No Brasil, costuma-se
considerar como ponto de partida da quarta onda a primeira Marcha das
Vadias, que aconteceu em junho de 2011 em São Paulo. Havia começado
em abril no Canadá (esse feminismo é, sem dúvida, um movimento
essencialmente global). E é tudo muito recente: foi só em 2014 que o
movimento ganhou repercussão para valer, em grandes campanhas virtuais
antiassédio e contra a cultura do estupro, como a Chega de Fiu Fiu e a Não
Mereço Ser Estuprada.” (CAZARRÉ, 2016)

Dentro dos ambientes online cria-se então este ciberfeminismo ou

ciberativismo feminista: “uma aliança entre as mulheres, a maquinaria e as novas

tecnologias. Existe uma velha relação entre a tecnologia da informação e a

libertação das mulheres”. (PLANT, 1997). Um conjunto de reflexões e práticas

interligando corpos, tecnologias e imaginários.
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Assim, percebemos que essas artistas, e principalmente neste projeto e nos

movimentos recentes em que o feminejo se encontra - visto no decorrer da análise -,

acabam usando destes construtos, do que é pensado como um feminismo pop,

definido por Banet-Weiser (2018) como uma forma atual, vista como “neoliberal” de

feminismos, na qual valores como auto autoestima, valorização pessoal, autonomia,

liberdade de escolha, empreendedorismo de si e visibilidade midiática são as

bandeiras consideráveis. Contudo, conforme pontua Pereira de Sá, em diálogo com

Banet-Wieser, não podemos pensar nas ondas feministas como estanques,

reconhecendo antes a complementaridade entre diferentes modalidades de lutas.

(2020, pg.142) Neste sentido, os caminhos, pautas e lutas do feminejo ainda estão

em construção e seus impactos ainda continuarão a nos desafiar em trabalhos

futuros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluído o trajeto que se propôs esta pesquisa, é necessário ressaltar as

contribuições que ela pode oferecer na clarificação do complexo fenômeno cultural

do feminejo, em suas dimensões artísticas, comunicacionais e políticas. Ao longo

destes anos pesquisando este universo, uma primeira grande constatação pôde ser

feita, que se encontra suficientemente documentada e exposta no esboço em

relação a linhagem das cantoras dentros dos dois primeiros capítulos: a presença

das mulheres na música sertaneja foi marcada por múltiplos apagamentos até

chegarmos aos dias atuais. Alcançar e reviver a presença destas mulheres dentro

do cenário, portanto, foi um aspecto fundamental da construção desta pesquisa.

Em um sentido bastante geral, ela se insere no âmbito dos debates sobre

gêneros musicais, suas construções e complexidades em relação a produções de

sentido. O que, neste nível mais amplo de análise, os estudos de gêneros musicais

nos mostram é como podemos compreender os processos de consumo, as

mediações e relações entre os produtores (quem faz a música) e os consumidores

(quem ouve a música). Assim, em uma abordagem do gênero sertanejo, é essencial

entender suas origens e suas transformações desde seus primeiros anos -

partindo-se do sertanejo de raiz, passando-se pelo sertanejo universitário, até

chegar ao feminejo. É necessário, do mesmo modo, refletir sobre os aspectos

musicais, extra musicais e as diversas formas de categorização da música por ele

produzida, para tentarmos compreender o dinamismo e as transformações dos

cenários em que ele se insere ou que ele produz.

Mesmo com algumas pesquisas discutindo sobre o gênero musical sertanejo

e sua história, um dos pontos fundamentais nesta pesquisa é encontrar estes

sujeitos femininos e seus enredos, para argumentar que a mulher dentro destes

cenários já vem existindo há muitos anos, - tantos anos quanto os da trajetória dos

homens fazendo música sertaneja.

Se o primeiro homem a fazer sertanejo apareceu em torno da década de

1930, as primeiras mulheres a se ter registros apareceram em torno de 1940. A

questão é notar o modo como essas mulheres foram quase que deixadas de lado

dentro da história - tanto comercialmente como historicamente. Se falou muito sobre

os nomes masculinos no sertanejo, e foi deixado de lado que a construção deste

gênero musical também passou pelo sujeito mulher.
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Junto a este cenário de apagamentos, podemos também perceber o quanto o

gênero musical sertanejo é repleto de contradições e bastante baseado no desejo

do homem, o qual vê a figura feminina como uma musa. Assim, durante a pesquisa

e história, notamos também que as canções que tocaram durante anos

representando o gênero sertanejo eram quase sempre pautadas em estereótipos

femininos, nos quais a mulher é a dona de casa e a boa esposa. Se canções

representassem o oposto, como a mulher sendo amante ou "destruindo um lar”,

acabavam tendo um fim trágico, vítima do ódio e do ciúme masculino - como em

Cabocla Tereza. A representação da mulher não era algo pautado por elas mesmas,

e sim por representações do imaginário masculino de como uma mulher deveria ser.

Um ponto importante é que pautar a representação da mulher como musa

durante muitos anos e não como a possível intérprete e artista dentro deste cenário

da música sertaneja apaga a trajetória das mulheres como compositoras de

canções, sendo algumas destas mulheres os nomes por trás de diversos sucessos

interpretados por homens - a exemplo da canção A majestade, o sabiá, que ficou

famosa na voz de Jair Rodrigues, mas tinha composição de Roberta Miranda.

Para chegarmos no ponto atual onde se encontra a música sertaneja e essas

mulheres, é importante trazer à tona todas as mulheres que passaram por este

cenário e chegaram até aqui, como já visto, e dividido anteriormente por ‘fase’, nas

quais, em 1940, encontramos os primeiros nomes femininos (primeira dupla com

registros a ser estruturada com um homem e uma mulher sendo Cascatinha &

Inhana, seguida de duplas femininas como as Irmãs Castro, Irmãs Galvão, Inezita

Barroso, Duo Irmãs Celeste, etc); em 1970, encontramos as modernizações com o

uso de guitarra elétrica e aspectos country (com Nalva Aguiar); a crescente do

gênero musical dentro do país em 1980 e 1990 junto com esta modernização e

avanços (com Roberta Miranda); os anos 2000 e a criação sertanejo universitário

(com a entrada de Paula Fernandes e outros nomes tímidos); e de 2010 em diante

com as misturas do sertanejo universitário, novas estruturas e as cantoras de

feminejo.

Assim, a partir da década de 2010 notamos a crescente de mulheres na cena

e a possibilidade de discursos de poder, nos quais a mulher é a possível

protagonista destas canções. Inicialmente notamos que as questões de poder,

conotam muito mais uma questão de rivalidade entre homens e mulheres do que o

próprio poder da mulher solo. Exemplo disso é a canção resposta que Naiara
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Azevedo faz ao vídeo Sou Foda, com paródia intitulada Coitado. Aqui, ela busca

colocar o homem em posição inferior, como se a mulher só pudesse ser de fato

protagonista de algo, caso rebaixe o sujeito masculino. Murgel (2018), afirma que

“perceber as mudanças discursivas nesses gêneros é uma interessante perspectiva

para futuras pesquisas, com o cuidado, no entanto, de entender que a apropriação

dos discursos de sujeição ligados ao gênero masculino pelo feminino não é

feminismo – quando há a sujeição do outro, continuamos no conhecido terreno do

patriarcado” (p. 190).

O discurso da música sertaneja, de certa forma, ainda é permeado por essa

realidade patriarcal, e essas cantoras podem com o tempo, quebrar de fato alguns

paradigmas reacionários da música sertaneja, mesmo que se coloquem em posição

de rivalidade em alguns momentos.

Acreditamos que este movimento de “revolta” e respostas das mulheres, com

músicas que acabam trazendo um certo tom de revanche aos homens, possam ter

sido o pontapé inicial para ser pensada esta alcunha do feminejo. Acreditamos não

ter sido um movimento proposital, já que ele ocorre em um período no qual a

internet, as possibilidades de uso dela, os ciberativismos, as pautas feministas e

também os possíveis ciberfeminismos, têm uma crescente visibilidade e força.

Poder postar um vídeo-resposta a uma canção, um cover de algum artista, uma

música de forma independente e sem amarras comerciais foi um ponto de virada

para compreendermos, por ora, onde a música se encontrava, e principalmente

onde estas mulheres se encontravam.

Então o femi de feminejo, no começo do movimento, poderia ser de feminino

ou feminismo, a depender da interpretação que a pessoa fazia. Até certo ponto

notamos que este femi, como afirma Coelho (2019), é apenas um novo discurso na

música sertaneja, que coloca o feminino em posição de protagonismo - e não o

feminismo - mesmo que ainda assim, o movimento tenha alguns discursos pautados

por algumas contradições. Além disso, precisamos levar em conta que no período

inicial do feminejo, as artistas hesitavam em se associar à pauta feminista, já que

feminismo pode ser visto como algo exclusivamente da esquerda política - assim, o

sertanejo como um gênero musical bastante conservador acaba de certa forma

tentando fugir desta temática.

Esta evolução dentro da música sertaneja, chegando até os dias atuais, com

o feminejo, coloca de fato as mulheres dentro da agenda do gênero musical. E este
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é um dos primeiros pontos que podemos considerar ‘feministas’ presentes no

feminejo - a representatividade dessas mulheres dentro da cena amplamente

masculina.

Assim, por mais que as artistas analisadas nesta pesquisa, em suas

declarações iniciais não considerem que o feminejo é um sub gênero musical

feminista, com o passar dos anos, percebemos algumas mudanças em suas

performances. Mesmo não tendo se autodeclarado e se identificado como

feministas, acabaram criando um movimento que de algum modo pode unir o

gênero musical a estas pautas políticas. Esta relação entre a indústria cultural, os

discursos de emancipação das mulheres e algumas noções sobre o feminismo

presentes no feminejo, são diariamente permeadas por ambiguidades, controvérsias

e reflexões.

Mas não podemos negligenciar o fato de que as músicas, as performances

das artistas estudadas neste trabalho e também desta nova geração, principalmente

nos últimos anos - 2019 a 2022, ano em que finalizo esta pesquisa, são

compositoras de suas próprias canções, tem liberdade para escolher o rumo de

suas carreiras, o que fazem, vestem, e as inquietações que as mesmas causam,

podem ser vistas como algo libertador para muitas mulheres comuns, muitas das

quais dificilmente seriam alcançadas pelas pautas feminista organizado.

Além de ser um movimento que cresce cada dia mais, abrem-se portas,

espaços e debates dentro de diversas esferas da sociedade, fazendo com que

disputas em torno do feminejo e do feminismo ganhem singular guarida.
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