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RESUMO 
 

O funk e o reggaeton são gêneros musicais híbridos, ligados à perfomatividades da 

diáspora africana, sendo hoje, respectivamente, duas das maiores manifestações 

populares de jovens no sudeste do Brasil e em diversos países latino-americanos. 

Considerando os contextos periféricos nos quais se encontram esses gêneros musicais, 

esse trabalho busca primeiramente fazer uma breve descrição e contextualização de 

ambos, a partir de sua geografia, estética e relações de poder às quais estão 

condicionados, fundamentado por trabalhos de pesquisas realizados por Adriana Facina, 

Adriana Lopes, Petra Rideau, entre outros, . Busca-se ainda fazer uma breve introdução 

às artistas escolhidas, Ivy Queen e Valesca Popozuda, a partir de seus discursos, 

utilizando como base o conceito de Pierre Bourdieu de biografias. Em um terceiro 

momento este trabalho busca desenvolver conceitos sobre feminismo a partir da ótica de 

Chimamanda Adichie, Judith Butler e Anna Kopecká, corporeidade segundo David 

Lebreton e por fim ilustra, estes conjuntos de ideias apresentados, com as letras das 

músicas cantadas por elas. 

Palavras-chave: Funk. Reggaeton. Feminsmo. Corporeidade. Ivy Queen. Valesca 

Popozuda. 



 

RESUMEN 
 

El funk y el reggaeton son géneros musicales hibridos, ligados a la performatividad de 

la diaspora africana, así que son hoy, respectivamente dos de las mas grandes 

manifestaciones populares de jovenes en el sureste de Brasil y en diversos paises 

latinoamericanos. Considerando los contextos perifericos en los cuales se encuentran 

eses géneros musicales, ese trabajo busca primeramente hacer una breve descripción y 

contextualización de ambos, a partir de su geografia, estetica y relaciones de poder a las 

cuales estan condicionados, fundamentados por trabajos de pesquisa realizados por 

Adriana Facina, Adriana Lopes, Petra Rideau, Mell Rivera y otros. Buscase aún hacer 

uma breve introdución de las artistas escojidas, Ivy Queen y Valesca Popozuda, a partir 

de sus discursos, utilizando como basis el concepto de Pierre Bourdieu de biografias. 

Em um tercer momento este trabajo busca desarrollar conceptos sobre feminismo, a 

partir de la optica de Chimamanda Adichie, Judith Butler e Anna Kopecká, sobre 

corporalidad, según David LeBreton y por fin, ilustra, estes conjuntos de ideas 

presentadas a lo largo del trabajo, com las letras de las músicas cantadas por ellas 

Palavras Clave: Funk. Reggaton. Feminismo. Corporalidad. Ivy Queen. Valesca 

Popozuda 



 

Sumário 

Introdução ........................................................................................................................... 11 

Capítulo I – Panorama dos gêneros musicais .................................................................. 16 

1.1 – Movimentos da Diáspora ..................................................................................... 16 

1.2 – “Hoy somos 12, mañana seremos miles” ............................................................. 19 

1.3– “Ter a consciência que o pobre tem seu lugar” ..................................................... 26 

 

Capítulo II – Das Biografias  ............................................................................................. 35 

2.1 – “Como mujer yo me decidi, a cantarle a un mundo que a mi me quiere oír” ...... 35 

2.2 – Quatro 1 ................................................................................................................ 38 

2.3 – “My pussy é o poder” ........................................................................................... 44 

2.4 – Figura 1 ................................................................................................................ 51 

Capítulo III – Feminismo, Corporeidade e Letras  ......................................................... 54 

3.1 –  “Feminista: a pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre 

os sexos ......................................................................................................................... 54 

3.2 – “Si no puedo perrear, no es mi revolución”  ........................................................ 60 

3.3 – Das letras .............................................................................................................. 64 

Considerações Finais  ......................................................................................................... 83 

Referências Bibliográficas  ................................................................................................ 86 

 

 

 

 

 

 
 



11 
 

 

Introdução 

 
 

Antes de iniciar o presente trabalho, acredito ser pertinente explicar o porquê de ele 

existir. O funk sempre permeou minha vida de formas muito paradoxais. Ao mesmo tempo 

em que me desperta um sentimento de pertencimento, seja ao subúrbio, seja ao Rio de 

Janeiro, causa também, certa inquietude e me traz muitas contradições devido algumas de 

suas letras. Coincidentemente, o meu contato com reggaeton se deu da mesma maneira, 

catártica e problematizadora. Este trabalho busca então traçar um panorama entre esses dois 

gêneros musicais e aprofundar esta visão geral das performances de duas cantoras, Valesca 

Popozuda e Ivy Queen, a fim de entender como se constitui a contradição entre o que é 

socialmente aceito e o que traz diversão, que acredito não estar dada só para mim, mas 

também para outras pessoas que tem contato com um ou ambos os gêneros. O ponto de 

partida para desenvolver essa análise é entender a cultura como uma “arena de disputas” 

(Hall, 2003), no que se refere à identificação, violência simbólica, produção, gênero e 

corporeidade. 

O funk surgiu na minha vida ainda quando criança. Cresci vendo tios indo para os 

bailes, na época o famoso baile do Castelo das Pedras em São Gonçalo e passava um bom 

tempo imaginando como seria estar naquele local, o que acontecia ali. Mas 

contraditoriamente, lembro-me também de ouvir de forma bastante pejorativa meus avós 

falando sobre os “funkeiros” e de tudo que rodeava o mundo do funk. E essa contradição só 

foi crescendo com o passar do tempo. Quando pré-adolescente, lembro-me de pedir em  

uma festa de família que pusessem funk e fui prontamente repreendida por uma tia. Ao 

longo da festa, o DJ tocou as mais diferentes músicas e, já no final, colocou algum funk, se 

não me falha a memória, “Boladona” da Tati Quebra-Barraco. Dancei muito contente por 

estar realizando uma vontade reprimida e me choquei ao ver a minha tia, que me 

recriminara, dançando animadamente. Essa situação, e afirmações do tipo “isso não é 

música, é ruído” entre outras, ilustram bem essa contradição vivida em relação ao funk e 

que só deixam claro o grande preconceito a cerca das produções culturais realizadas por 

negros pertencentes às classes mais pobres. 



 

 

Quanto ao reggaeton, meu contato foi mais recente, por ocasião de meu intercâmbio 

acadêmico1 na cidade de Monterrey, situada no norte do México. Saídos do pequeno campus 

de Rio das Ostras, fomos eu e mais dois colegas selecionados, em um total de 15 vagas 

disponibilizadas para todos os cursos e campus da UFF. Curiosamente, eu fui a única a 

escolher e talvez a primeira a realizar um intercâmbio num país latino americano. 

O reggaeton tocava em absolutamente todas festas que íamos, mas não estava 

presente em nenhum carro, de nenhum dos meus amigos mexicanos. Vale ressaltar que este 

não é um gênero tradicionalmente mexicano e que a proximidade aos Estados Unidos da 

América influencia e muito a indústria cultural local. Certa vez, questionei um amigo sobre 

qual o motivo para não haver nenhum reggaeton em sua playlist e o mesmo me respondeu 

dizendo que a ele não parecia um “bom tipo de música para se escutar no carro”. Assim 

como no caso do funk, novamente estava dado esse paradoxo entre o que é “bom” para 

apreciar musicalmente e o que entretêm na hora das festas. 

Este trabalho também se fez necessário por existir uma vontade muito grande de  

estudar e conhecer movimentos e expressões culturais da América Latina, os quais estão 

pouco presentes dentro da academia, sendo pouquíssimo estudados e abordados. Dessa 

forma, esse trabalho pode ser entendido como um passo inicial para pensarmos a urgência 

da abordagem de estudos voltados para a América Latina. 

Importante aclarar que neste trabalho busca-se entender o feminismo de maneira 

mais horizontal, dado que as sociedades abordadas, a brasileira e a porto-riquenha, se 

situam em um modelo econômico capitalista e que as diferenças entres as classes  

imprimem diferentes contextos e realidades nas quais estão inseridas essas mulheres. Sendo 

assim, involuntariamente, são gerados outros tipos de debates e demandas em relação aos 

seus direitos, ou seja, busca-se nesse trabalho pensar um feminismo mais polissêmico, 

menos engessado e sem apenas uma definição possível. Visto que tanto a Valesca  

Popozuda como a Ivy Queen, não estão dentro das discussões acadêmicas que debatem 

sobre o feminismo, mas ambas vivem as disputas sociais e simbólicas, que interpelam o 

feminismo, ainda de maneira distinta se comparadas a outros grupos de mulheres. Sendo 

assim, enquanto mulheres e artistas, ambas estão ativas nas discussões que tangenciam o 

 

1 O curso de Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense/UFF é um dos que mais tem alunos 

aprovados para realizar esse intercâmbio acadêmico
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movimento feminista, mesmo que a partir de outro lugar de fala, que por muitas vezes é 

deslegitimado. 

Uma das maiores criticas feitas socialmente ao funk e ao reggaeton é sem dúvida  

em relação ao papel desempenhado pela mulher nas letras das músicas. Embora não seja o 

objetivo do trabalho acusar o funk ou o reggaeton de machista ou sexista, e s im buscar 

entender como o papel de gênero é desenvolvido nesses ritmos e os problemas que giram 

em torno desse assunto, é difícil negar que algumas letras sejam de fato violentas e bastante 

problemáticas no que tange aos direitos das mulheres. Mas é importante perceber que esse 

fenômeno não acontece somente no funk ou no reggaeton. Pelo contrário, a objetificação do 

corpo feminino, a violência contra a mulher e o cerceamento da liberdade feminina são 

temas que estão presente nos mais distintos gêneros musicais, assim como estão presentes 

em programas de televisão, em propagandas publicitárias, entre outros visto que vivemos 

uma sociedade machista, sexista e patriarcal. 

A proposta para realização do trabalho se deu dividida em três partes. No primeiro 

capítulo me debruço sobre como surgiram esses gêneros musicais e em qual contexto eles 

estavam inseridos. Recorro a autores como Adriana Facina, Adriana Lopes, Carlos 

Palombini, Maria Jose Galluci, Petra R. Rivera Rideau, que buscam analisar a composição 

histórica na qual estão inseridos desses gêneros musicais, para entendê- los de maneira 

menos estereotipada e menos desigual, dentro dos contextos vividos por eles do mito da 

democracia racial. Comento rapidamente sobre alguns artistas principais, sobre os 

processos de censura pelos quais passaram os dois ritmos e posteriormente sobre os 

projetos de legitimação e de chegada à indústria cultural. Lembrando que neste trabalho a 

música foi entendida como uma catalizadora para tornar o trabalho viável, mas que os 

processos de criação, descrições rítmicas, quem foram os precursores dos gêneros e etc. não 

são o enfoque principal. 

Já o segundo capítulo trabalho tem como objetivo comentar a trajetória de vida das 

duas artistas selecionadas, Valesca Popozuda e Ivy Queen, a partir do entendimento 

bourdiesiano de biografia (Bourdieu, 2006) como sendo uma construção ficcional, ou seja, 

por mais vestígios históricos que se tenha, contar uma trajetória sempre será uma 

interpretação dos fatos e este trabalho não esta alheio a esse p rocesso. Busco explicar 

porque elas foram escolhidas em meio a tantas outras mulheres que são ativas nesses 

gêneros. Busco ainda, comentar as mudanças estéticas pelas quais elas passaram ao longo 

de suas carreiras e o que isso significa na sociedade que vivemos atualmente, com a ajuda 

de autores como Mariana Caetano, Miriam Goldenberg e Petra R. Rivera Rideau. 
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O último capítulo se dedica, por meio de definições polissêmicas, comentar o que 

representa o feminismo e o que ele pode vir a ser, a partir das experiências de autoras de 

diferentes lugares, com distintas vivências, como a nigeriana Chimamanda Adichie, a 

estadunidense Judith Butler, a belga Anna Kopecká e comentando o termo feminicídio 

abordado pela antropóloga mexicana, Marcela Lagarde. Entendendo o feminismo como 

uma construção constante, busco comentar a importância da corporeidade dentro desses 

gêneros musicais, sua relação com as danças de diáspora africana e com a ancestralidade 

deixada pelos negros que foram escravizados por toda América Latina e Caribe. 

Ainda no terceiro capítulo, o objetivo é ilustrar tudo o que foi dito no segundo 

capítulo sobre as cantoras, suas performances e mudanças, a partir de uma breve análise das 

letras mais ouvidas, pelo YouTube. Foram selecionadas cinco canções e videoclipes de 

cada uma para realizar essa análise, dado que na contemporaneidade a visualidade de um 

videoclipe é um veículo midiático muito importante na carreira de uma cantora e que essa 

visualidade nos traz mais elementos para ilustrar melhor o que é proposto na canção. Sendo 

o YouTube o meio escolhido por representar uma plataforma internacional, de alto alcance 

e que acredito ser bastante democrático nos dias atuais 
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CAPÍTULO 1 – Panorama dos Gêneros Musicais 

1.1 – Movimentos da Diáspora 

Mar, movimento, mistura são metáforas que dão vida ao sentido poético da 

cultura negra contemporânea. Fundamental na constituição do mundo 

moderno ocidental, mas situada com toda violência à sua margem, essa 

cultura tem origem híbrida nas viagens de antigos navios. Música, dança e 

estilo são as marcas dessa cultura que desafia as fronteiras dos estados -nação 

com seus padrões racialmente (in)visíveis de ética e estética. Disseminação é 

a forma de sua trajetória. Diaspórico é o estilo de sua identidade, que só pode 

ser entendida no plural (GILROY, apud FACINA; LOPES e SILVA, 2014, 

p.1). 

 

 
Uma ação ou uma atividade pode exercer distintas influências em diferentes 

indivíduos e comunidades. Cada um desses grupos tem características e particularidades 

que os diferenciam dos demais. Sendo assim, irão processar uma ação externa à sua própria 

maneira. Entretanto, esse processamento pode se dar de maneira mais ativa caso os planos 

de fundo tenham aspectos semelhantes. Traduzindo essa atividade para uma expressão 

cultural contemporânea, o hip hop estadunidense foi a influência inicial que possibilitou o 

surgimento de alguns ritmos urbanos negros pela América Latina, que contando  com 

planos de fundo similares de racismo, segregação e pobreza, se desenvolveram de 

diferentes formas em vários locais; nos casos estudados nesse trabalho, especificamente no 

Rio de Janeiro no Brasil e em Porto Rico. 

Entender as transformações sociais e suas disputas constantes no campo cultural, a 

“cultura como uma arena de disputas” (Hall, apud CAETANO, 2015, p. 19), é o cerne deste 

trabalho. Nosso ponto de partida é entender que essas disputas estão fundamentadas a partir 

de uma visão histórica construída por aqueles que detêm um capital cultural simbólico, 

como descreve Bourdieu (1979). Baseado nesse seu conceito, comentar como foram 

incorporadas aos gêneros estudados certa condenação e rechaço social. Entretanto, este 

trabalho não pretende encerrar nenhuma discussão. Pelo contrário, a intenção é propor 

questionamentos acerca das produções musicais abordadas e possibilitar cada vez mais 

análises, dada a complexidade dos temas. 

Segundo Chimamanda Ngozi Adichie 

histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para 

expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para 

empoderar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, 

mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida.
2
 

 
É a partir desse entendimento de que uma história deve ser contatada de uma maneira 
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menos hierárquica e excludente possível, que modestamente vou tentar buscar traçar um 

panorama desses dois gêneros musicais, o funk e o reggaeton. E através deles, apresentar 

um pouco da trajetória de duas mulheres que são expoentes nos ritmos, Valesca Popozuda 

e Ivy Queen, respectivamente. Já que parto do entendimento que ao falar sobre mulheres 

em gêneros musicais predominantemente masculinos, sobre suas histórias, suas 

performances, suas narrativas e estéticas, sob diferentes perspectivas teóricas é uma das 

formas de se combater o perigo da história única. Pois segundo afirma Michelle Perrot, 

“escrever a história das mulheres é sair do silêncio a que elas estavam confinadas” 

(PERROT apud CAETANO, 2015, p.149) 

Antes de apresentar estes gêneros mencionados, é de suma importância aclarar as 

limitações que este trabalho possui. Por se tratar de um trabalho de comparação, a 

metodologia de análise será a mesma para ambos os gêneros musicais (revisão bibliográfica 

de trabalhos acadêmicos sobre seus respectivos surgimentos, documentários que contam 

histórias através de principais personagens desses gêneros, uso de composições musicais, 

notícias e pesquisas obtidas por meio de mídias digitais, como YouTube, Spotify,  

Instagram e outros). Contudo, vale sinalizar que com um dos ritmos o contato é mais íntimo 

e familiar do que com o outro, e essa proximidade acaba por inclinar-me, por vezes, a uma 

avaliação díspar. Visto que, houve uma análise inicial durante o período que estive no 

México. Contudo, essa experiência vivida está inserida em um contexto tanto quanto 

diferente do que se vive em Porto Rico, dadas as distâncias geográficas e as influencias 

externas. Outro ponto importante para a compreensão do trabalho é o musical. As músicas 

que serão aqui abordadas são apenas catalisadoras para entender o papel desempenhado 

pelas mulheres e sua importância dentro desses ritmos dado os contextos socioculturais que 

envolvem essas práticas musicais. Ou seja, não se busca aqui uma descrição aprofundada 

sobre o surgimento desses gêneros musicais, nem tampouco uma análise de seus aspectos 

mais propriamente estéticos. O que se busca aqui é analisar algumas pautas voltadas para a 

questão de gênero, cantadas por duas mulheres, Valesca Popozuda e Ivy Queen e os papéis 

que elas desenvolvem dentro e fora dos palcos. Segundo Adriana de Carvalho Lopes: 

 

 
 

2 
http://bit.ly/2hNmYdd (acessado em 21/11/2017) 

http://bit.ly/2hNmYdd
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a partir dos anos de 1970, começa a ser desenhado, no mapa global, um 

mercado transatlântico para a cultura ‘pop negra’. Nela, a música passa  a 

ocupar um lugar central, servindo de “matéria -prima” para a p rodução de 

novas identidades negras em torno do globo (LOPES, 2010, p. 28) 

 

Citando Paul Gilroy, Lopes comenta que, essa musicalidade, deslocada do local 

onde foi originada promoveu “uma nova metafísica da negritude elaborada e instituída em 

outros lugares dentro de espaços clandestinos e alternativos, estruturados em torno de uma 

cultura expressiva dominada pela música” (GILROY, 2001. p.175). Bem como alimentou 

uma radiação da cultura negra. Lopes aponta que 

Assim, compreendo que o hip hop faz parte dessa irradiação cultural negra. 

Trata-se de uma linguagem d iaspórica disseminada através da música e 

intrinsecamente relacionada com a construção de identidades de jovens negros 

habitantes de territórios urbanos que são marcados por formas similares, mas  

não idênticas, de racismo, pobreza e segregação espacial.” (LOPES, 2010, p. 

29) 

 

Entretanto é preciso determinar que não se tenta aqui buscar uma origem cultural 

primordial e pura, nos países do continente africano ou na diáspora africana em si, mas sim 

entender ligações historicamente construídas como “um compartilhamento de experiências 

marginais e subalternas” (Lopes, 2010, p.29). 
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1.2 - “Hoy somos 12, mañana seremos miles”3 

 

Como dito anteriormente, tanto o funk como o reggaeton são gêneros musicais 

híbridos. Conforme Luis Armando Lozada Cruz, conhecido como Vico C, um dos 

precursores do ritmo, rapper e compositor porto-riquenho, afirma no documentário “Chosen 

Few” (2006), o reggaeton é “essencialmente hip hop, mas com um sabor mais compatível 

com o Caribe”4. Esse sabor se dá através de uma mescla entre o reggae5 e o dancehall6  

jamaicano, a salsa7 porto-riquenha e o rap8 em espanhol, que é iniciado no Panamá nos 

anos 1980, porém que ganha força e corpo em Porto Rico nos anos de 1990. 

Segundo Mell Rivera, buscar o surgimento do reggaeton é um processo complexo, 

visto que, as fontes são poucas e as histórias contadas a cerca de seu surgimento são 

simplórias. Rivera explica que o reggaeton é: 

um gênero transnacional que se configura a partir de diversos intercâmbios 

entre elementos e influências musicais provenientes do Panamá, Porto Rico e 

Nova Iorque, entre outros. Nesse sentido, falar de um reggaeton singular e 

unitário é, talvez, impossível, senão que toma diferentes formas em diferentes 

lugares. Se esse anterior é certo, também é certo que a modalidade particular 

do reggaeton que alcança entrar no mercado internacional, e assim adquire 

maior v isibilidade, é a modalidade do reggaeton que se desenvolve em Porto 

Rico” (RIVERA, 2016, p.18)
9
 

 

 

3 
Trecho da música “Quitate tu, pa’ ponerme yo” (2004) 

4 
https://www.youtube.com/watch?v=eG62oun8m4Y visto em 10/09/17 

5 
De acordo com a “Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the Word: Volumes VII-XIII: Genres 

(Volume IX Genres: Caribbean and Latin America)” o reggae é um ritmo surgido na Jamaica no final dos 

anos de 1960, que tinha como conteúdo músicas que expressavam resistência, amor, problemas so ciais e 

espiritualidade, intimamente ligada a religião Rastafari. Segundo a enciclopédia, o reggae tem com batida 

uma mescla entre instrumentos e técnicas de rock e R&B, percussão de mão neo-africana. Sendo assim, o 

reggae seria uma síntese dos movimentos estilísticos jamaicanos e afro-americanos. (2014, p.650) 
6
Ainda segundo a Bloomsbury Encyclopedia, o dancehall jamaicano se caracteriza por ser bastante distinto do 

seu predecessor reggae. Surgido nos anos de 1980, o dancehall é conhecido por ter um ritmo mais rápido do 

que o reggae, montados por DJs e por ter presente em suas letras temas mundanos, como descrições da vida 

cotidiana, da pobreza e de opressões vividas. (2014, p. 663) 
7
Conforme a Bloomsbury Encyclopedia, a salsa é um ritmo musical pan-caribenho, que tem influencias 

cubanas, dominicanas, porto-riquenhas, colombianas, venezuelanas e nova-iorquinas. Surgida quando esses  

países passavam por um momento de êxodo ru ral, a  salsa pode ser dividida em duas: a “salsa do norte” 

realizada nos guetos Nova York por imigrantes latinos, e a “salsa do sul” desenvolvida por essa nova 

população urbana que vivia nos barrios dos países caribenhos. A salsa tem influencias de muitos outros 

ritmos, como guajira, son, chachachá, pachanga, mambo, entre outros e é um gênero musical altamente 

polirrítmico, onde os cantores e percursionistas exercitam o princip io do cooperativismo musical, e através 

dessa coordenação entre referencias coletivas e individuais, o ritmo é excessivamente expressivo. (2014, 

p.726) 
8 

Abreviação do inglês, Rhythm and Poetry. Música caracterizada por uma declamação rápida e ritmada com 

batidas eletrônicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=eG62oun8m4Y
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Mell Rivera comenta que esse movimento underground começou nos anos 1990, 

nas comunidades pobres de Porto Rico por meio de festas. A autora cita ainda o exemplo de 

uma discoteca chamada The Noise, onde se misturavam o hip hop estadunidense com 

elementos do reggae e do dancehall jamaicano. Eram trazidos do Panamá discos com as 

batidas desses ritmos estrangeiros e alguns participantes da festa improvisavam letras em 

cima dessa base instrumental. Para além das festas, as músicas de reggaeton eram 

difundidas por meio de fitas-cassete com ajuda dos DJs. Quanto às letras, Rivera explica: 

Esta música underground costumava ser relativamente crua em questão da 

linguagem empregada e de temáticas frequentemente violentas e que alguns 

chamariam (e, de fato, chamaram) obscenas. Entretanto, isso não era um 

problema, pois essa música nunca transitava através dos meios legít imos, pelo 

contrário, se mantinha circu lando dentro desta espécie de subespaço 

clandestino” (RIVERA, 2016, p. 19)
10

 

Petra Rideau argumenta que a controversa opinião em Porto Rico sobre o reggaeton só 

surge e ganha força quando o ritmo sai de sua bolha de marginalidade e entra para o 

mercado musical local, o mainstream. Esse processo para alcançar o mainstream se deu aos 

poucos e com o passar dos anos. Somente quando o ritmo conquista espaço nas emissoras 

de rádio e em outros meios de comunicação que outros nichos da população começam a vê- 

lo como um problema social. Ou seja, pouco importa se a violência cantada pelos 

reggaetoneros (nome dado às pessoas que cantam reggaeton) é vivida por aquelas 

comunidades. O que importa para a opinião pública é que as letras são violentas e obscenas, 

e, portanto, devem ser escondidas. Acerca dessa invisibilização da violência e da pobreza, 

Angel Rodríguez Rivera, descreve esse processo da seguinte forma: 

Os setores subalternos, em suas diversas formações se manifestam, constroem 

e reconstroem sua realidade social de maneira cotidiana através dos processos 

culturais. Suas interações cotidianas permitem a estes setores estabelecer 

comunhões de classe, raça e gênero que os espaços formais de participação 

não os permitem. A música popular é uma dessas manifestações através das 

quais podemos ver de maneira clara as manifestações da cultura popular 

subalterna no contexto do capitalis mo moderno. A música popular, à medida 

que é massificada, tira da invisibilidade setores sociais que os espaços de 

participação do estado burguês escondem dentro da homogeneização dos 

discursos oficiais tanto do estado como da chamada sociedade civil 

(RODRÍGUEZ 2016; p. 26)
11

 

 

9 
“Un género transnacional que se configura a partir de diversos intercambios entre elementos e influencias  

musicales provenientes de Panamá, Jamaica, Puerto Rico y Nueva York, entre otros. En este sentido, hablar  

de un reggaetón singular y unitario es, quizás, imposible, sino que este toma diferentes formas en diferentes 

lugares. Si b ien esto anterior es cierto, también  es cierto que la modalidad particular de reggaetón que alcanza 

entrar al mercado internacional, y así adquirir mayor visibilidad, es la modalidad del reggaetón que se 

desarrolla en Puerto Rico.” 
10 

“Esta música underground solía ser relat ivamente cruda en cuestión del lenguaje empleado y de temát icas 

frecuentemente violentas y que algunos llamarían (y, en efecto, llamarán) obscenas. Sin embargo, esto no era  

un problema, pues esta música nunca transitaba a través de medios leg ítimos, sino que se mantenía circulando 

dentro de esta especie de subespacio clandestino.” 
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Rodríguez expõe ainda que para ele, em Porto Rico, tanto o rap como o reggaeton são 

tidas como manifestações subalternas à medida que são racializadas. O autor explica que é 

racializada na medida em que “é uma expressão que representa a afro-porto- riquenhalidade 

como elemento do cotidiano e não folclórico” (RODRÍGUEZ, 2016;  p.26)12. E completa 

dizendo que se trata de “manifestação de classe social na medida em que surge, se 

desenvolve, se produz e se reproduz desde os setores mais empobrecidos da sociedade” 

(RODRÍGUEZ, 2016; p.26)13. 

Mell Rivera comenta sobre um episódio no ano de 1994 em que um pastor, que 

depois se tornou politico no país, declarou por vários meios sua oposição ao reggaeton, até o 

momento em que foi solicitada a intervenção da polícia por meio de uma investigação. 

 

O grupo conservador cívico-religioso Morality in Media, fundado e liderado 

pelo pastor Milton Picón Díaz, pastor que seguiu presente nos assuntos 

políticos-jurídicos do país nos anos posteriores, particularmente com o grupo 

Puerto Rico para la Família, se estabelece por várias fontes como um dos 

grupos mais fortes em sua oposição ao reggaeton. Muitos dos argumentos 

discutidos por esse grupo enfocavam que o reggaeton de alguma maneira 

corromperia a sociedade, particularmente a juventude da sociedade, com 

seu conteúdo segundo eles, obscenos e pornográficos . A oposição do grupo 

Morality in Media a música underground chegou ao nível em que foi pedido a 

polícia que levassem a cabo uma investigação enquanto a suposta situação de 

obscenidade na música underground. Esta investigação policial culminou em 

várias blitz a lojas que vendiam esta música nas quais se confiscaram centos 

de fitas-cassetes de música underground. Essas blitz aconteceram na primeira 

semana de fevereiro de 1995. Se confiscaram quatrocentos cassetes e discos 

compactos (RIVERA, 2016; p.20, grifo meu em negrito)
14

 

Maria José Galluci, lembra que no ano de 1993, o governo de Porto Rico anunciou 

publicamente a proibição de vários discos de reggaeton por seus conteúdos de violência e 

palavras de baixo calão. No que tange essa repressão ao ritmo musical, Adriana Facina 

comenta, no contexto do funk, (que julgo estar igualmente dado no caso do reggaeton) que 

 

11 
“Los sectores subalternos, en sus diversas formaciones se manifiestan, construyen y de-construyen su 

realidad social de manera cotidiana a través de los procesos culturales. Sus interacciones cotidianas le 

permiten a estos sectores establecer comuniones de clase, raza y género que la oficialidad de los espacios de 

participación no les permite. La música popular es una de esas manifestaciones a través de las cuales podemos 

ver de manera clara las manifestaciones de la cultura popular subalterna en el contexto del c ap italismo 

moderno. La música popular, en la medida en que es masificada, des -invisibiliza sectores sociales que los 

espacios de participación de estado burgués esconden dentro de la homogenización de los discursos 

oficialistas, tanto del estado como de la llamada sociedad civil.” 
12

“Es una expresión de sectores que representan la afro -puertorriqueñidad como elemento cotidiano y no  
folkclórico.” 
13 

“Es una manifestación de clase social en la medida en que surge, se desarrolla, produce y reproduce desde 

los sectores más empobrecidos de la sociedad.” 



21 
 

 
 

esse processo se dá a partir da substituição do “Estado de Bem Estar Social pelo Estado 

Penal, destinando aos pobres a força policial ou a cadeia.” (Facina, 2009, p. 05) 

Passada a década de 1990, primeira década conflituosa, nos anos 2000 o reggaeton 

ganha força enorme. Vale notar que esse crescimento do reggaeton não se dá do dia para a 

noite. Com reggaetoneros, seus produtores e o apoio do público, criou-se uma rede 

autogestionada de fomento ao ritmo15 por meio da criação de uma estação de rádio  

dedicada exclusivamente ao ritmo; revistas que procuravam divulgar os trabalhos dos 

reggaetoneros e a produção underground; programas de televisão e também a montagem de 

um rede de distribuição e venda dos discos pelas ruas de Porto Rico. 

Para compreender esse alcance do reggaeton é importante entender a ligação entre Porto 

Rico e os Estados Unidos da América. A ilha porto-riquenha é um estado livre associado 

aos Estados Unidos desde 1917, e, por meio da Lei Jones, os nascidos na ilha são 

reconhecidos também como cidadãos estadunidenses. De acordo com o Censo de 201016 

mais de 4,6 milhões de porto-riquenhos vivem nos E.U.A., totalizando um percentual de 

9,2% da população de origem hispana no país norte-americano, perdendo apenas para a 

comunidade mexicana. Os estados norte-americanos que contam com o maior número de 

porto-riquenhos são Nova Iorque, Florida e Nova Jersey. Segundo uma pesquisa realizada 

em 2016,17 a população estimada da ilha é de pouco menos de 3 milhões e 450 mil 

habitantes. Sendo assim, a população porto-riquenha nos Estados Unidos é maior do que a 

população que vive na ilha de origem. Esses dados são importantes para entendermos como 

e por que a indústria cultural incorporou o reggaeton. 

 

14 
“El grupo conservador cívico-religioso Morality in Media, fundado y liderado por el pastor Milton Picón  

Díaz, pastor que seguirá presente en los asuntos político-jurídicos en el país en años posteriores, 

particularmente con el g rupo Puerto Rico por la Familia, se señala por varias fuentes como uno de los grupos 

más vocales en su oposición al reggaetón. Muchos de los argumentos esgrimidos por este grupo planteaban 

que el reggaetón de alguna manera corrompería la sociedad, particularmente a la juventud de la sociedad, c on 

su contenido, según ellos, obsceno y pornográfico. La oposición del grupo Morality in Media a la música 

underground llegó al nivel de que pidieron a la policía que llevara a cabo una investigación en cuanto a la 

supuesta situación de obscenidad en la música underground. Esta investigación policiaca desembocó en 

redadas a varias tiendas donde se vendía esta música en las cuales se confiscaron cientos de casetes de música 

underground. Estas redadas se llevaron a cabo en la primera semana de febrero de 1995 . Se confiscaron sobre 

cuatrocientos casetes y discos compactos.” 
15

Documentários: Chosen Few – Boy Wonder – Porto Rico– 2006 – Vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=eG62oun8m4Y e La Clave (Salsa y Reggaeton) – Mariella Sosa – Porto 

Rico – 2010 – Vídeo disponível em http://bit.ly/2iH1IXi 

https://www.youtube.com/watch?v=eG62oun8m4Y
http://bit.ly/2iH1IXi
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A massiva distribuição de cassetes, as festas, a rádio dedicada a tocar reggaeton 24 

horas, os cassetes que eram levados e distribuídos para o Panamá e os EUA, as polêmicas e 

as controversas opiniões sobre o ritmo, o fizeram crescer consideravelmente e ganhar ainda 

mais notoriedade. Dado esse contingente de pessoas que ouviam e consumiam essas 

músicas, a indústria cultural não tinha meios de ignorá-la mais, senão incorporá- la. Dessa 

forma, as canções começam a serem “limpas” para tocarem nas demais rádios porto-  

riquenhas. Sobre essa mudança Mell Rivera explica que 

quando o reggaeton se incorpora ao mercado mainstream porto-riquenho, 

experimenta uma progressiva transformação para acomodar-se, cada vez mais, 

as expectativas do mercado. Isso se pode notar na mudança das temáticas, no 

sentido de que segue falando de violência, mas de alguma maneira mais 

idealizada ou romantizada para se dissimular. (RIVERA, 2016, 22 tradução 

minha)
18

 

 
Ainda segundo a autora, as grandes improvisações e tiraeras - como são conhecidas 

as batalhas líricas no reggaeton - que aconteciam durantes os shows (e/ou festas), tiveram 

que ser condensadas em tempo e estrutura para poderem se acomodar as demandas das 

demais rádios. A título de curiosidade, proporcionalmente, Porto Rico é o local que mais 

tem estações de rádio19 e canais de televisão do que qualquer outro lugar no mundo. 

Rivera comenta ainda que foi essa progressiva transformação, juntamente com o 

crescimento da popularidade do reggaeton, que possibilitaram, dez anos depois da 

estruturação do ritmo em Porto Rico, que o hit “Gasolina” (2004) de Daddy Yanke fizesse 

sucesso internacional, fazendo com o que ritmo saísse do eixo Porto Rico-Panamá-Nova 

Iorque e chegasse a outros países da América Latina, incluindo o Brasil e a Europa. 

Contudo, é importante ressaltar que essa incorporação à indústria cultural beneficiou 

fortemente os produtores, os cantores e os DJs, isto é, não necessariamente deve ser visto 

como um fato pernicioso para o reggaeton. 

A título de exemplo, a exibição de doze reggaetoneros, os 12 Discipulos20, como se 

apresentaram (Vico C, Tito el Bambino, Eddy Dee, Tego Calderon, Nicky Jam, Jhonny 

Prez, Gallego, Wigo G, Zion, Lennox, Voltio e Ivy Queen) na premiação do 6º Grammy 

Latino21, em 2005 representa simbolicamente não só a incorporação do gênero pela 

 

 
16 

http://bit.ly/2jwbVXI acessado em 13/10/17 
17

http://bit.ly/2A0cLEg página 14. acessado em 13/10/17 
18

“Cuanto el reggaetón se incorpora en el mercado mainstream puertorriqueño, experimenta una progresiva 

transformación para acomodarse, cada vez más, a las expectativas del mercado. Esto se puede notar en el 

cambio de las temáticas, en el sentido de que sigue habiendo violencia, pero de alguna manera se  idealiza o 

romantiza para disimularse.” 

http://bit.ly/2jwbVXI
http://bit.ly/2jwbVXI
http://bit.ly/2A0cLEg
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indústria cultural, no sentido de o Grammy ser um espaço de legitimação para diversos 

ritmos latinos, mas também representa uma transição entre a salsa e os salseros, como 

antigos representantes da música e cultura porto-riquenha, sendo substituídos pelo novo 

ritmo e seus representantes. 

A apresentação tem início com Vico C, vestido de branco com trajes sociais, cantando 

uma música chamada “Tu Corazón Ya No Aguanta Pela” que tem como base rítmica a 

salsa. Quando se acaba essa primeira parte da apresentação, os televisores da premiação 

começam a tocar “Quítate tú”22, música cantada por um dos grupos mais famosos de salsa, 

o Fania All Star. Fazendo então referencia a esse clássico da salsa, os doze reggaetoneros 

aparecem um por um no palco do prêmio cantando “Quítate Tú Pa Ponerme Yo23” (Saia 

você, para eu entrar - tradução literal),. Todos vestidos com largas calças jeans e camisas 

pretas, contendo em cada uma delas fotos de doze importantes cantores de salsa. Além 

disso, por ser uma performance com diversas pessoas e vozes, a música ganhou um 

entonação de batalha, como as antigas tiraeras. Vale ressaltar a importância da presença de 

Ivy Queen, como sendo a única mulher representante do ritmo em tal apresentação. Este é  

um dos motivos para ela ter sido escolhida neste trabalho, entre outras cantoras de 

reggaeton, lembrando que a quantidade de mulheres cantoras é infinitamente menor do que 

o número de homens. 

No documentário “La Clave”24(2010), de Mariella Sosa, são analisadas as 

similaridades entre a salsa e o reggaeton. Cantores, produtores, instrumentistas e DJs 

comentam sobre os dois ritmos e defendem que ambos contaram com os mesmos elementos 

para se desenvolverem. De acordo com o que é contado e desenvolvido no documentário, a 

 

19 
http://bit.ly/2mUInX6 acessado em 14/10/17 

20 
https://www.youtube.com/watch?v=npJxyhV1vKY acessado em 10/09/17 

21
O Latin Grammy Awards é uma premiação de música lat ina, criada em 2000 pela Academia Lat ina de 

Gravação para premiar as melhores produções da indústria fonográfica latino -americana de determinado ano 
22 

https://www.youtube.com/watch?v=bPkEIYsSbBI acessado em 10/09/17 
23Letra de Quitate Tu Pa’ Ponerme Yo: [Gallego] Bueno, pueblo! / Aqui estan los 12 d iscipulos! / Fueron 

muchos los llamados!/ Pero 12 los escogidos! / Como decir que vale la pena seguir viv iendo! /Hasta q ue nos 

llegue la u ltima cena! / [Vico C] Quitate tu pa’ ponerme yo (REFRÃO) / Vamos a ver aqui quien es quien /  

Después no digan que no se advirtió / Son doce que dan por cien  / (REFRÃO) Vamos a  ver  aqui quien es 

quien / Después no digan que no se advirtió / Son doce que dan por cien /  [Eddie Dee] Esta es mi sazón de 

borinqueña (Aja!) / A los del torro repartiendo leña / Échate pal lao’ que es el turno de mi descarga / Aqui no 

hay na' pa’ ti, ni pa’ tu lengua larga / Que sabes tu de liriquear y de tirar con flow / Que sabes tu, tu no sabes 

na’, el que sabe aqui soy yo / A los bocones buscones les daño sus intenciones / Mas vale que se ajusten bien 

los pantalones / [Tego Calderon] Se juntaron 12, y aqui esta el mas loco de to’s / Acribillando, matandolos / 

Sucio dificil con tu combo me tiro / Hablando de mono, el tipo canta con King Kong / Miralo fronteando del 

mas locario / El coge-bofeta’ del barrio / Estilos copiando, el mas cascara / Un chota con papeles hablando de 

mascaras / [Volt io] Que los parta un rayo, esto viene salvaje / A mi no se me apaga el turro  n i el voltaje / Se 

van en un viaje, lo que viene es sabotaje / Te voy a estar esperando cuando por mi zona bajes / Le meto 

http://bit.ly/2mUInX6
https://www.youtube.com/watch?v=npJxyhV1vKY
https://www.youtube.com/watch?v=bPkEIYsSbBI


24 
 

“clave” é um compasso marcado por meio de palmas, vindo da África Ocidental através 

dos negros que foram escravizados. Esse padrão rítmico marcado pelas palmas, e 

instrumentalmente marcado pelos tambores, são a base tanto para a salsa, como para o 

reggaeton, sendo que nesse caso utilizam-se versões eletrônicas para marcar essa cadência 

do tambor. 

De acordo com algumas falas contidas no documentário, os salseros (cantores, 

instrumentistas e amantes da salsa em geral), comentam que antes do reconhecimento e do 

estabelecimento enquanto gênero musical, a salsa também passou por uma fase, por assim 

dizer, onde era discriminada pelas camadas mais altas da sociedade Boricua 25, por ter 

surgido nos bairros pobres da ilha, por falar da realidade vivida nesses locais, por ter sua 

execução marcada por tambores negros, por ser callejera26. 

Ademais da violência, outro tema custoso ao reggaeton é o sexo. No documentário 

“Chosen Few”27 (2004), reggaetoneros falam sobre essa temática, explicam e desenvolvem 

seus pontos de vista sobre tal. De modo geral, o que a maioria comenta sobre o tema é sua 

recorrência, ou seja, não é nada novo para o público. É um tema que é explorado por 

produções publicitárias, por produções televisivas, por canções de outros gêneros musicais, 

entre outros. A maioria dos entrevistados justifica que se o sexo é explorado de ta ntas 

formas diferentes é justamente porque vende. 

 
 

fuertemente pa’ que la mami sacuda / Voy a ver como frontean, perrean, y sudan / Maleantes de cartón, tengo 

opinión no hay duda / Ojala que de los 12 no me salga ningun Judas`/ [Zion] (REFRÃO) / Vamos a ver aqui 

quien es quien / Después no digan que no se advirtió / Son doce que dan por cien (REFRÃO) / Vamos a ver 

aqui quien es quien  / Después no digan que no se advirt ió /  Son doce que dan por cien /   [Daddy  Yankee]  

(Que, que, que!) /  Daddy Yankee les inyecta la letal morfina / Que hace que sangren por la herida /  Juegate las 

cartas que la brisca las tengo yo / Vamonos a millón, fundiéndote el bombillon De callejón / Yo me paro firme 

en el soneo / Derrotando la clave, la rumba con mi sandungueo / Cada vez que le meto a esto plantocon mi 

actitud / Quitate tu, que en esto soy mas que tu / [Ivy Queen] Quitate tu que llego la caballota /  La perra, la  

diva, la POTRA /La mami que tiene el tumbao' / A l que se pare al frente me lo llevo enredao' /  Chilling, porque 

la queen tiene el mambo y / Chilling, siempre que salgo matando / Si, en Puerto Rico lo saben ya / Llego  la 

reina de esto asi que echate pa’ alla / [Johnny Prez] Bienaventurado el que escuche este liriqueo / Quitate tu si 

no das la talla, lo que hay es fuego (Pa' tras!) / Después no diga que no se advirtió (Pa' tras!) / Aqui el bacalao  

se repartió / Tengo la azucar de Celia, y  la rumba de Tito Puente / Compongo como Tito, y doy palos como 

Clemente / No canto de cora’ canto con el cora’ / Valió la pena tanta demora / [Nicky Jam] (REFRÃO) /  

Vamos a ver aqui qu ien es quien / Después no digan que no se advirtió /  Son doce que dan por cien /  [W iso G] 

Lo mismo vi yo en lo claro como en lo  oscuro Y te juro que sin baterias soy el mas que duro / Toditos en la  

pista uno a uno /Ellos son muchos nudillos, soy un solo nudo / Buscate todos los alicates que sean necesarios / 

Ellos tienen un idioma y yo tengo varios / Se siente mi flow por donde paso / Con un micrófono, y 12 hermanos 

en el mis mo brazo / [Lennox] Aqui llego el Lennox con su sazón / Nosotros a los otros preocupación /Hacer 

buena musica es mi obligación / Un poco de salsa con reggaeton / Ahora vengo yo sin estipulos / Cargando este 

capitulo / Y no hace falta otro titulo / Somos los 12 Discipulos / [Gallego] Mire, mi hermano! / Celebremos, 

que este pueblo siga bailando, sudando! / Existiendo como pueblo dentro de una d isco, o en un residencial! /  Y 

que jamas, llueve o truene, quedemos huérfanos de la conciencia! / Hoy somos 12! Mañana...seremos miles! 
24 

https://www.snagfilms.com/films/title/reggaeton acessado em 03/09/17 

https://www.snagfilms.com/films/title/reggaeton
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Embora trate do tema do funk, Lopes fala de duas possíveis explicações para tamanha 

erotização, o que serve também para o contexto do reggaeton. Citando Giddens (1992), a 

primeira destas explicações é sobre 

a expansão do mercado em torno do sexo, que deixa de ser assunto 

exclusivamente privado e passa a ser fator importante que representou uma 

ruptura com convenções do passado, construindo um contexto 

“ultramodernizante”. Outra exp licação é a de um processo  de “globalização 

da pornografia” em curso nas últimas décadas que afetou diversos setores da 

sociedade e, mais especificamente, a indústria cultural (LOPES apud 

CAETANO, 2015, p.69, grifos do autor) 

 
Com essa expansão do mercado do sexo comentada por Lopes, o tema se torna 

fortemente explorado e, consequentemente passa a ser visto pelas novas gerações, que 

crescem com essa influência, com mais naturalidade do que para as gerações anteriores, 

que lidam com essa ruptura com certo distanciamento e reprovação. Outro ponto relevante 

quanto ao tema também abordado por Lopes, o sexo não é um tema estranho às 

manifestações da diáspora africana, questão novamente aplicável tanto ao funk quanto ao 

reggaeton. Todavia, essa temática do sexo precisa ser analisada de maneira mais crítica, 

assunto que será retomado nos próximos capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
Os habitantes de Porto Rico são conhecidos habitualmente como “Boricuas”, já  que os aborígenes taínos 

chamavam e chamam a ilha de Boriquen, ou Borikén, que em sua língua significa “Terra do Grande Senhor” 

http://bit.ly/2jgd2t2 acessado em 15/09/17 
26

Expressão em espanhol para classificar algo como sendo da rua, por exemplo música callejera, quer dizer 

música de rua. 
27 

https://www.youtube.com/watch?v=VuxLGqyQKp8 acessado em 05/10/17 

http://bit.ly/2jgd2t2
https://www.youtube.com/watch?v=VuxLGqyQKp8


26 
 

1.3 – “Ter a consciência que o pobre tem seu lugar”28 

 

Considerado como o “primeiro gênero musical brasileiro de música eletrônica” de 

acordo com o musicólogo Carlos Palombini (2014 p. 317), o funk carioca é um gênero 

musical híbrido que tem como fonte inicial um compilado de diferentes gêneros musicais 

vindos dos Estados Unidos. Sendo uma mescla entre soul29 e o funk estadunidense, que se 

desenvolveram ao longo das décadas de 1970 e 1980 nos bailes blacks no Rio de Janeiro. 

Posteriormente foi incorporada uma variação do hip hop, o Miami bass30 e o eletro31, o  

funk carioca surge, tal como conhecemos hoje, na virada das décadas de 1980 para 1990 

(Vianna, 1988, 1). 

Desenvolvido e produzido por jovens negros moradores das favelas cariocas, os bailes 

funks, nome dado às festas, arrastam milhares de pessoas há pelo menos trinta anos. 

Segundo Vianna, em 1987, época onde o funk ainda não tinha o alcance que tem 

atualmente, era “um contingente de mais ou menos um milhão de pessoas presentes nos 

bailes” espalhados por seiscentos bailes que aconteciam no estado do Rio de Janeiro. 

(VIANNA, 1988, 1) 

Vale lembrar que o funk carioca não pode ser entendido no singular, visto que, 

existem diversas vertentes e subgêneros que se desenvolveram com o passar dos anos. São 

alguns exemplos desses subgêneros: o funk melody, funk putaria, funk de raiz, funk gospel, 

funk consciente, montagem, o funk ostentação, entre outros. 

A antropóloga e professora Adriana Facina, ao traçar um paralelo 
histórico, comenta que o funk é um dos “ritmos mais malditos da 
música popular brasileira”. Segundo a autora: Seus detratores afirmam 

que o funk não é música, que seus cantores são desafinados, suas letras e 

melodias são pobres e simples cópias mal feitas de canções pop ou mesmo de 

cantigas tradicionais populares. Há ainda os que demonizam o batidão , 

associando-o à criminalidade, à violência urbana ou à dissolução moral. Ao 

criminalizarem o funk, e o estilo de vida daqueles que se identificam como 

funkeiros, os que hoje defendem sua proibição são os herdeiros históricos 

daqueles que perseguiam os batuques nas senzalas, nos fazendo ver, de modo 

contraditório, as potencialidades rebeldes do ritmo que vem das favelas. 

(FACINA, 2009, p.2) 

 

 
 

28 
Letra do Rap da Felicidade 

29 
Gênero musical estadunidense nascido nos anos de 1960, derivado do rhythm and blu es e do gospel afro- 

americano 
30 

Marcado por uma batida eletrônica, o Miami bass é um subgênero do hip hop mais ritmado, surgido no sul 

da Flórida, EUA nos idos dos anos de 1980. 
31 

Música criada ou modificada por meio do uso de equipamentos eletrônicos e  instrumentos tais como 

sintetizadores, gravadores digitais, computadores ou softwares de composição. 
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Importante ressaltar que tanto no caso do funk, como no reggaeton, este trabalho 

não entende esses ritmos musicais como cópias do hip-hop norte-americano. Mas sim, 

entende tais ritmos estudados como uma ressignificação desse gênero estadunidense a partir 

de releituras musicais ligadas às diásporas africanas e a outros ritmos musicais dos locais de 

onde saíram, como a salsa e o samba, por exemplo. Ou seja, não se faz necessário nesse 

trabalho a busca de uma “origem pura e verdadeira” ou investigar se há a intenção de 

promover uma homogeneização musical norte-americana, mas sim, do entendimento de que 

o funk e o reggaeton partem de um “princípio estético/político que funciona como fonte de 

inspiração para a construção das mais diferentes práticas musicais negras, adaptáveis as 

suas próprias realidades locais” (LOPES, 2010, p. 28). Posto que, embora esse movimento 

de importação cultural ocorra predominantemente nas elites nacionais, as classes 

subalternas não são indiferentes a ele. De maneira condensada explica que 

ao passo que o movimento antropofágico era constituído por uma elite branca 

que “deglutia” a cultura de determinada elite branca europeia, o funk carioca é 

formado por jovens negros e pobres que “deglutem”, fundamentalmente, os 

textos sonoros de uma cultura marg inalizada produzidos por outros jovens, 

também negros e pobres. (LOPES, 2010, p. 28, grifos do autor) 

 
Foi a partir dessa “deglutição” juntamente com as referências locais que o funk se 

fez possível. O musicólogo e professor Carlos Palombini, quando perguntado sobre como 

resumiria o funk carioca, responde da seguinte maneira: 

O funk carioca se aproxima muito daquilo que me parece mais vivo na cultura 

brasileira: a favela carioca e seu enigma. O enigma da sua rejeição. Na 

geografia carioca, a favela se mistura ao asfalto. O discurso acerca da música 

brasileira se constituiu em torno dessa interação: o morro e o asfalto, a favela 

e o arranha-céu, o lundu e a modinha, os morenos e as mulatas, os três 

ambientes da casa da Tia Ciata. (...) O morro canta a língua própria do funk, 

mas não faz tudo o que diz. No  baile funk, nada é do que parece e, no entanto, 

pode ser. Não é sempre assim que o Brasil falou? O machis mo no funk é 

reversível: a mulher ali também pode ser o macho. No baile funk, homofobia 

e homoerotis mo se combinam. A liberação sexual no funk é a liberação da 

linguagem e das fantasias. Sua realidade é a de milhões de brasileiros que 

buscam saídas e ouvidos. (PALOMBINI, 2012, p. 198) 

 

Ao resenhar o livro de Silvio Essinger, “Batidão: uma história do Funk” (2005), 

Palombini comenta que o funk é “um fenômeno que coloca em jogo um problema central 

da cultura brasileira: a consciência que o pobre tem seu lugar” como diz a letra cantada por 

MC Cidinho e Doca no famoso Rap da Felicidade 32. 

Adriana Lopes elabora sob o aspecto social, uma análise do funk em relação à ideia 

construída de Brasil como de um país de democracia racial e social. 
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Segundo Petrônio Domingues 

O funk carioca se aproxima muito daquilo que me parece mais vivo na 

cultura brasileira: a favela carioca e seu enigma. O en igma da sua rejeição. 

Na geografia carioca, a favela se mistura ao asfalto. O discurso acerca da 

música brasileira se constituiu em torno dessa interação: o morro e o asfalto,  

a favela e o  arranha-céu, o  lundu e a modinha, os morenos e as mulatas, os 

três ambientes da casa da Tia Ciata. (...) O morro canta a língua própria do 

funk, mas não faz tudo o que diz. No baile funk, nada é do que parece e, no 

entanto, pode ser. Não é sempre assim que o Brasil falou? O machismo no 

funk é reversível: a mulher ali também pode ser o macho. No  baile funk, 

homofobia e homoerotis mo se combinam. A  liberação sexual no funk é a 

liberação da linguagem e das fantasias. Sua realidade é a de milhões de 

brasileiros que buscam saídas e ouvidos. (PALOMBINI, 2012, p. 198) 

 
Ao resenhar o livro de Silvio Essinger, “Batidão: uma história do Funk” (2005), 

Palombini comenta que o funk é “um fenômeno que coloca em jogo um problema central 

da cultura brasileira: a consciência que o pobre tem seu lugar” como diz a letra cantada por 

MC Cidinho e Doca no famoso Rap da Felicidade 32. 

Adriana Lopes elabora sob o aspecto social, uma análise do funk em relação à ideia 

construída de Brasil como de um país de democracia racial e social. Segundo Petrônio 

Domingues 

democracia racial, a rigor, significa um sistema racial desprovido de qualquer 

barreira legal ou institucional para a igualdade racial, e , em certa medida, um 

sistema racial desprovido de qualquer manifestação de preconceito ou 

discriminação” (DOMINGUES 2001, p.1) 

 

Abdias do Nascimento comenta que segundo o conceito de democracia racial 

 
pretos e brancos convivem harmoniosamente, desfrutando iguais 

oportunidades de existência. (...) A existência dessa pretendida igualdade 

racial constitui o 'maior mot ivo de orgulho nacional' (...)". No entanto, 

"devemos compreender democracia racial como significando a metáfora 

perfeita para designar o racismo estilo brasile iro : não tão óbvio como o 

racismo  dos Estados Unidos e  nem legalizado qual o apartheid da  África do 
 

32
Letra do Rap da Felicidade: “Eu só quero é ser feliz / Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é / E 

poder me orgulhar / E ter a consciência que o pobre tem seu lugar (REFRÃO) / Fé em  Deus, DJ / (REFRÃO) 

/ Minha cara autoridade, eu  já não sei o que fazer / Com tanta violência eu  sinto medo de v iver / Pois moro  na 

favela e sou muito desrespeitado / A tristeza e alegria aqui caminham lado a lado /  Eu faço uma oração para 

uma santa protetora / Mas sou interrompido à tiros de metralhadora / Enquanto os ricos moram numa casa 

grande e bela / O pobre é humilhado, esculachado na favela / Já não aguento mais essa onda de violência /Só 

peço a autoridade um pouco mais de competência / (REFRÃO) / Diversão hoje em dia não podemos nem 

pensar / Po is até lá nos bailes, eles vem nos humilhar /  Fica lá na praça que era tudo tão normal / Agora virou 

moda a vio lência no local / Pessoas inocentes que não tem nada a ver / Estão perdendo hoje o seu direito de 

viver / Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela / Só vejo paisagem muito linda e muito bela /  Quem 

vai pro  exterior da favela sente saudade / O gringo vem aqui e não conhece a realidade /  Vai pra zona sul pra 

conhecer água de côco / E o  pobre na favela v ive passando sufoco / Trocaram a presidência, uma nova 

esperança / Sofri na tempestade, agora eu quero abonança / O povo tem a força, precisa descobrir / Se eles lá 

não fazem nada, faremos tudo daqui / (REFRÃO)” 
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Sul, mas eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais de governo assim 

como difuso no tecido social, psicológico, econômico, polít ico e cultural da 

sociedade do país. (NASCIMENTO apud DOMINGUES, 2001, p.1) 

 

De acordo com Lopes, o funk se constitui justamente no momento em que essa 

noção de democracia racial começa a ser substituída pela imagem de um país altamente 

fragmentado e permeado por conflitos. E nesse momento, a autora comenta que a “critica 

ao funk escancara a maneira pela qual a sociedade brasileira renova seu racismo e 

preconceito de classe camuflados pela retórica ocidental do 'bom gosto estético'” (LOPES, 

2010, p. 15, grifo da autora). 

Na publicação “Letramento de Rupturas: As escritas do funk carioca” (2014) os 

autores comentam que o funk é dessa forma, uma 

possibilidade de trabalho sensível à cultura dos jovens das favelas é também 

forma de identidade, comunicação, lazer e reconhecimento público para 

aqueles sujeitos que sempre foram marg inalizados das esferas materiais e 

simbólicas da sociedade hegemônica (FACINA, LOPES, SILVA, ano; p.2) 

 

Através de uma análise bourdiesiana, as autoras diagnosticam que a sociedade 

hegemônica não reconhece essas vozes marginalizadas, pois estas não são escolarizadas, 

independentes, desenvolvidas e, consequentemente não possuem, o que o autor francês 

chama, de “capital cultural legítimo” (BOURDIEU, 1979). Sendo assim, no caso em 

questão, as músicas produzidas às margens das instituições de prestigio não são sequer 

reconhecidas socialmente enquanto formas efetivas de leitura e de escrita, e que possam 

estruturar e muitas vezes empoderar determinados grupos marginalizados. 

Lopes remonta de maneira cronológica em sua tese, como o funk é abordado nos 

jornais cariocas dos anos 1980 até os anos 2000 a fim de entender como os significados 

raciais aparecem nessas descrições midiáticas. Dessa maneira, explica Lopes que, 

a exclusão social fo i substituída pela retórica nacional de mestiçagem 

brasileira. Assim, é possível um racismo sem sujeito (os racistas) e sem objeto 

(os negros). (...) Em uma cidade onde a mistura de raça é simbolicamente 

(re)atualizada, o discurso hegemônico silencia e faz referencia à distinção de 

cores, substituindo-a pela distinção do local de origem – onde se mora. 

(LOPES, 2010, p. 32) 

 

A autora comenta que nos anos 1980 as notícias vinculadas ao funk retratavam as 

festas no subúrbio, onde se dançava ao som de uma mescla do funk norte-americano com 

ritmos caribenhos e que a grande mídia corporativa comentava como um meio de diversão 

desses indivíduos suburbanos, como a primeira noticia, publicada pela jornalista Lena 



30 
 

 

Frias, sobre os bailes blacks no Rio, intitulada com sarcasmo de “O orgulho (importado) de 

ser negro no Brasil”33. Na época quem ditavam os ritmos das festas eram os DJs e os 

dançarinos, e as músicas eram tocadas em inglês, exceto nas vezes nas quais eram 

traduzidas de forma rude. 

Já nos anos 1990, Lopes descreve que as músicas tocadas nessas festas passam a 

retratar o dia-a-dia da favela, e que a partir desse momento começam a ser veiculada na 

mídia, notícias que tinham o funk como o grande causador de males sociais, como gravidez 

precoce de menores de idade que ocorreram em um baile, a tríade funk-favela-arrastão que 

incitava o medo em muitos frequentadores das praias da Zona Sul, apologia ao tráfico de 

drogas, entre outras notícias. Lopes notou que o funk só era bem falado nos jornais quando 

o ritmo era retratado no contexto das festas que aconteciam na Zona Sul, a chamada 

“geração dourada”, ou quando os cantores saiam das favelas ou do subúrbio e se 

“tornavam” cantores “pops”, como exemplo a dupla gonçalense Claudinho e Buchecha. 

Nos anos 2000, Lopes comenta sobre a consolidação da indústria cultural funkeira, 

que nesse momento passa a ter um programa na televisão para divulgar exclusivamente os 

bailes e horas dedicadas ao ritmo nas rádios. Nesse momento, as letras das músicas passam 

a ter conteúdo mais erótico e de duplo sentido, as mulheres começam a fazer parte da cena 

funkeira, não só como dançarinas, mas também como MCs. 

Sobre o conteúdo erótico, Lopes comenta em sua tese sobre o trabalho do jornalista 

Rodrigo Faour. Em sua análise, Rodrigo expõe que não é de hoje que marchinhas de 

carnaval, sambas, a própria MPB, entre outros ritmos, têm duplos sentidos e conteúdo 

pornográfico. Segundo a autora, essas versões tinham lugares exatos para serem  

executadas, como nos blocos carnavalescos, clubes e festas. Entretanto, esses circuitos de 

execução se ampliam no Brasil na virada dos anos 1980 – 1990, com o axé music 34 baiano. 

Nesse momento “esse gênero musical traz para a cena brasileira uma “especularização do 

ato sexual a partir de letras de músicas cada vez mais explicitas, assim como coreografias 

típicas” (CECCHETO & FARIAS apud LOPES, 2010; p.135) 

 

33 
FRIAS, Lena. O Orgulho (Importado) de Ser Negro no Brasil. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 de ju lho 

de 1976, Carderno B. 

34 
Ritmo surgido no estado da Bahia, o axé music é caracterizado por ser uma mescla entre o frevo baiano e a 

sonoridade do samba-reggae, utilizando equipamentos digitais e instrumentos como teclado, baixo e guitarra. 
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O funk começa a ser veiculado na grande mídia como, por exemplo, na trilha sonora 

da novela “América” (2005) que passava em horário nobre na maior emissora do país ou no 

filme de repercussão internacional “Tropa de Elite” (2007). Contrariando a vontade e a 

aprovação da elite branca de classe média, o ritmo marginalizado dos pobres e favelados 

passa a representar simbolicamente em escala nacional “a cara do Rio de Janeiro”. 

Mas o aumento no público alcançado não faz com que o funk passe a ser 

socialmente aceito. Pelo contrário, a polêmica continua a ser gerada com denúncias de 

letras onde supostamente se faziam apologia ao tráfico, às facções criminosas e às drogas, 

os proibidões como são conhecidos, ligaram o ritmo a notícias que vão desde acusações por 

prostituição de menores, até a morte de um jornalista, o caso Tim Lopes (2002)35. 

Adriana Lopes comenta que ao longo de trinta anos de existência do ritmo, o funk e 

os funkeiros foram tratados pela grande mídia como a forma de diversão de uma juventude 

perigosa, que incitava a violência, o crime e a incivilidade. Segundo a autora Adriana 

Facina, 

um dos grandes mitos, sustentados (...) pela imprensa, é a de que os bailes 

funks provocam a vio lência e o  aumento de ocorrências que ameaçam a 

ordem urbana. Porém sabe-se que isso não é exclusivo aos bailes funks, e  sim 

comuns a qualquer ag lomeração, sobretudo a de jovens. (...) Portanto, fica 

claro que o  problema não é o funk (que é consumido também pela classe 

média e alta), mas sim quem produz e se diverte com ele (FACINA, 2013, p. 

59) 

 

Como exemplo desse mito sustentado pela mídia, Carlos Bruce Batista comenta 

sobre os pitboys, indivíduos jovens, de grande porte físico que se envolviam em brigas em 

festas da Zona Sul da cidade. Segundo o autor, 

as medidas direcionadas aos jovens de origem popular se deslocavam para o 

campo da repressão, onde a diversão também t inha que ser proibida. Aos 

jovens da Zona Sul da cidade, as confusões em boates eram indiv idualizadas e 

o enfoque se deslocava para o campo psicológico, mas a d iversão, no entanto, 

continuava garantida. (BATISTA, 2013; p. 37) 

 

Ainda sobre a criminalização do funk Facina explica que assim como outros ritmos 

negros sofreram perseguição em um dado momento da história brasileira, o mesmo 

aconteceu e ainda acontece com o funk atualmente. De acordo com Facina, o funk ainda 

hoje 

 

 

35 
http://bit.ly/2hKXehq 

http://bit.ly/2hKXehq
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sofre por ser considerado um capítulo de uma história mais ant iga de 

criminalização da cultura negra no Brasil. A  perseguição aos batuques que 

vinham das senzalas, à capoeira, ao maxixe, ao samba, entre outros, fez parte 

da formação da nossa sociedade, profundamente opressiva com os debaixo 

(FACINA, 2013, p. 57) 

 

Segundo Loic Wacquant, a solidariedade existente entre a mídia corporativa e o 

sistema penal se dá através da substituição do Estado de Bem-Estar para o Estado Penal, 

que já foi comentado anteriormente no cenário do reggaeton, uma vez que o primeiro é 

incompatível com a lógica neoliberal. 

Para exemplificar como sucede na prática a lógica do Estado Penal, em 1999 foi 

criada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) pelo deputado 

Alberto Brizola (PFL), a Comissão Parlamentar de Inquérito com “finalidade de investigar 

os 'Bailes Funks', com indícios de violência, drogas e desvio de comportamento do público 

infanto-juvenil” (art.1º). A “CPI do Funk”, como ficou conhecida a Lei 341036, promulgada 

em 30 de maio de 2000, responsabilizou pelos bailes os presidentes, diretores e gerentes  

dos locais onde eram realizados (art. 1º); exigindo a presença de policiais militares durante 

todo o evento (art. 3º); requerendo permissão escrita da polícia (art 4º); autorizando a 

interdição de locais onde se realizam atos de violência incentivada, erotismo e pornografia 

(art. 5º); proibindo a execução de músicas e procedimentos de apologia ao crime (art. 6º); 

impondo à autoridade policial a fiscalização da venda de bebida alcoólicas para menores 

(art. 7º). De maneira sucinta Lopes explica que ”a forma escolhida para a exposição dos 

crimes produz uma histeria punitiva que, cada vez mais, vende jornal e aciona lenha à 

fogueira inquisitorial” (LOPES, 2011; p. 45) 

Somente nove anos depois da CPI do Funk, em 22 de setembro de 2009, a Lei 

554337 dos deputados Marcelo Freixo (PSOL) e Wagner Montes (PDT) entra em vigor e 

fica definido que o funk é um movimento cultural e musical de caráter popular (art.1º) e em 

parágrafo único, o primeiro artigo exclui “conteúdos que façam apologia ao crime”; define-  

se que compete ao poder público assegurar a esse movimento a realização de suas 

manifestações, sem regras diferentes das que regem outras da mesma natureza (art.2º); se 

estabelece que os assuntos relativos ao funk devem ser tratados prioritariamente, pelos 

órgãos do Estado relacionados à cultura (art.3º); fica proibido qualquer tipo de 

 

36 
http://bit.ly/2Ap5uza acessado em 01/10/17 

37 
http://bit.ly/2tSsDm4 acessado em 01/10/17 

http://bit.ly/2Ap5uza
http://bit.ly/2tSsDm4
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discriminação ou preconceito social, racial, cultural ou administrativo contra o movimento 

(art. 4º); determina-se que os artistas do funk são agentes da cultura popular e, como tal, 

devem ter seus direitos respeitados (art.5º). 

Como já comentado anteriormente sobre a apresentação do 6º Grammy Latino como 

um espaço de legitimação para o reggaeton, a Lei 5543 e a patrimonialização do funk 

promovida por ela, representa simbólica e juridicamente um método de legitimar o gênero 

carioca. Dessa maneira a patrimonialização do funk representa um como conceitua o 

escritor francês Pierre Bourdieu um “capital cultural objetivado em suportes materiais tais 

como escritos, pinturas, monumentos e etc” (BOURDIEU, 1979, p.4), sendo nesse caso,  

passível de uma transmissão de propriedade jurídica. 

Para além do tema da criminalização, outro assunto custoso para  ambos os gêneros 

é o papel desempenhado pelas mulheres nas letras. Estando na grande maioria das vezes em 

posição subalterna, a mulher é vista por vezes de forma degradante, como objeto em muitas 

letras, nos videoclipes, nos próprios shows. Porém, nos cabe pensar de forma crítica, se  

essa não é, ainda e infelizmente, uma posição onde as mulheres são postas socialmente. E 

esse fato não é acontece isolado dentro do funk e do reggaeton. Acontece em diversos 

outros gêneros musicais, não sendo um problema criado por esses gêneros, mas sim pela 

estrutural desigualdade de gênero em nossa sociedade, posto que a dominação masculina 

implica uma historicidade e ela não é atual. 

Sendo assim, se analisarmos letras dos mais diferentes ritmos, como por exemplo, 

de sertanejo, pop, forró, rap, samba, pagode, vallenato38, bachata39, entre outros, facilmente 

notaremos que a figura feminina é sempre comentada de maneira subalternizada. Maria 

José Galluci por exemplo, compara letras de reggaeton com famosas canções de vallenato 

tradicional gênero musical colombiano, e conclui que este segundo é ainda mais 

conservador em suas letras e dá menos liberdade a mulher do que o reggaeton. A diferença, 

esses gêneros tem como plano de fundo uma temática amorosa, enquanto os gêneros 

estudados abordam mais diretamente o sexo. De maneira mais clara, o uso degradado da 

imagem da mulher, a violência sofrida por ela, a objetificação, os abusos psicológicos, não 

são exclusivos a esses dois gêneros. A violência não acontece somente no espaço público 

38 
Ritmo musical originária da parte caribenha da Colômbia, datada de inícios do século XX. 

39 
Ritmo musical surgido nos anos 1960, na  República Dominicana. A  bachata é um h íbrido entre bolero, cha- 

cha-cha e tango e as temáticas de suas letras são quase sempre românticas. 
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ou na hora do sexo. Ela acontece na maior parte das vezes dentro de casa, segundo os dados 

de violência doméstica. 

Como fazem parte das camadas mais pobres da população, os funkeiros e os 

reggaetoneros estão sujeitos a uma violência simbólica e efetiva diariamente. Esse fato se 

confirma, por exemplo, quando buscamos dados sobre a população carcerária no Brasil e 

vemos que a maior parte dos que estão encarcerados são jovens, negros e pobres. Ou que 

em Porto Rico as pessoas descendentes de afro-porto-riquenhos não se assumem enquanto 

tal por estarem conscientes dos preconceitos que estão sujeitados durante a vida. 

Em uma aula para o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Adriana 

Lopes comenta sobre essa sulbalternalização a qual estão condicionados os negros 

moradores das favelas, no caso do Rio de Janeiro. Segundo Lopes ao vivenciarem 

cotidianamente essa violência simbólica e por muitas vezes efetiva, os homens negros e 

favelados são postos em um patamar sulbalterno de vida se comparados a pessoas que não 

vivem nesse contexto e que tem maior poder econômico. Dessa maneira, no contexto 

familiar e no âmbito da vida privada a probabilidade deste homem colocar a mulher na 

mesma posição subalterna a qual ele se encontra condicionado diariamente, seja ela sua 

companheira ou não, é bastante grande e deve ser levada em consideração. Obviamente 

esse fator apresentado por Lopes não justifica de maneira nenhuma a violência contra as 

mulheres, mas em partes explica como essa violência é reproduzida socialmente em várias 

esferas. 

Vale ressaltar que tanto no caso do funk, como no do reggaeton, se consideramos 

ambos os ritmos enquanto formas de letramento típicos da diáspora africana, entendemos 

que a música, a dança e o estilo ocupam um lugar central na performatividade dos mesmos. 

Ou seja, a forte corporeidade é o meio pelo qual se externaliza essas manifestações 

culturais. O corpo é um dos maiores instrumentos e tem lugar central, e é com base nesse 

corpo que se desenvolverá o segundo capítulo. O papel e importância desse corpo e como 

ele é desenvolvido por esses agentes culturais e, através dele como se desenvolve a conduta 

das mulheres nos ritmos apresentados. 

Para além da importância de entendermos a corporeidade dentro desses gêneros 

musicais, o próximo capitulo tem como objetivo apresentar uma breve trajetória das duas 

artistas escolhidas e explicar porque elas o foram. 
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CAPÍTULO 2 – Das Biografias 

 
 

Segundo Bourdieu, em “A Ilusão Biográfica”, 

O relato autobiográfico, se baseia quase sempre, ou pelo menos, em parte, na 

preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de ext rair uma lógica ao 

mes mo tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência e constância, 

estabelecendo relações inteligíveis, como a do efeito à causa eficiente ou  

final, entre os estados sucessivos, assim constituídos em etapa de um 

desenvolvimento necessário (BOURDIEU, 1986; p.184) 

 
Assim sendo, busca-se entender uma história como uma constante construção 

ficcional, não com a conotação de irreal da palavra, mas com um sentido, como escreve 

Bourdieu, de dar sentido aos fatos, até mesmo de romantiza- los. Dado que por mais 

vestígios que se tenha, uma história sempre será uma interpretação dos fatos, dada a partir 

de determinado ponto de vista. 

Desta maneira, o que se pretende neste trabalho é apresentar mais uma interpretação 

possível para as histórias de vida e das carreiras das duas mulheres cantoras que estão 

sendo abordadas. Interpretação essa que se deu por meio de entrevistas, vídeoclipes e posts 

das mesmas em suas redes sociais. 

 
2.1 - “Como mujer, yo me decidí, a cantarle un mundo que aquí me quiere oír”40 

Nascida no município de Añasco, costa oeste de Porto Rico, em 4 de  março de 

1972, Martha Ivelisse Pesante, mais conhecida como Ivy Queen, é uma das principais e a 

mais conhecida cantora porto-riquenha de reggaeton. Com oito álbuns gravados, mais de 

120 músicas, a “Diva” do reggaeton iniciou sua carreira em meados dos anos 1990 em 

parceria com o DJ Negro, na boate The Noise em San Juan, capital boricua. 

Filha mais velha, Ivy conta que a música esteve presente em sua vida desde muito 

nova. Antes da separação de seus pais, a reggaetonera lembra que eles discutiam seus 

problemas matrimoniais cantando ritmos populares porto-riquenhos, como salsa, cumbia e 

bachata. Seu pai tocava no violão algumas músicas que retratavam o que estava sentindo, e 

sua mãe respondia cantando outra canção, deixando claro o que pensava sobre a relação e 

 

 

40 
Música “Como Mujer” Disco “En Mi Império” 1997 
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seus problemas matrimoniais. Depois da separação, Ivy precisou cuidar dos irmãos mais 

novos e começou a ajudar a mãe a vender doces para complementar a renda familiar. Aos 

15 anos, Ivy optou por sair da escola para arriscar a vida na música. Mudou-se então para a 

capital porto-riquenha, San Juan, e começou a compor raps em espanhol e, posteriormente 

passou a cantá-los na boate The Noise. 

Como já comentado anteriormente, alguns fatores levaram Ivy Queen a ser 

escolhida para estar neste trabalho. O primeiro motivo foi a grande aparição do nome dela, 

enquanto mulher, cantora e representante do reggaeton em grande parte dos sites de busca, 

e grande parte das vezes sendo a única mulher citada; segundo, por ter sido ela quem 

participou da apresentação que promoveu uma transição simbólica, da salsa, tradicional 

ritmo callejero boricua, para o reggaeton na apresentação do Grammy Latino de 2005, 

também já comentado no primeiro capítulo; terceiro, pelo teor de suas letras e pela mesma 

se declarar a favor dos direitos das mulheres. 

Em uma entrevista41 o DJ Negro, produtor da reggaetonera desde o começo de sua 

carreira, contou que Ivy Queen foi a primeira mulher a participar de uma batalha na 

discoteca The Noise, espaço que era então dominado apenas por produtores, DJs e rapperos 

homens. O próprio nome artístico da cantora surge a partir da percepção de que  ela era  

uma das únicas mulheres num gênero predominantemente masculino. Ivy é a abreviação de 

Ivelisse, seu segundo nome. Sendo assim, ela se autodenominou a rainha, Queen em inglês, 

do reggaeton, por não ter outra mulher com quem pudesse dividir o público. Hoje com a 

consolidação do reggaeton na indústria cultural obviamente já existem o utras cantoras 

porto-riquenhas do gênero, como Farina, La Sista, Glory, Ana Isabelle, Jenny - la voz sexy, 

e etc. E também em outros países da América Latina como, Karol G, Natti Natasha, Danay 

Suarez, Miss Bolivia, Chocquibtown, Bomba Estéreo, Chocolate Remix, entre outras. 

Entretanto, se espaço existe hoje, ele foi aberto por alguém, e Ivy Queen, por ter estado 

presente desde o início, certamente foi uma dessas pessoas. 

Dona de uma voz forte, Ivy Queen, no começo da carreira tinha um estilo de se 

vestir bastante parecido com o dos homens reggaetoneros. Usava calças jeans largas, 

casacos compridos e colares de ouro. Segundo uma notícia no jornal Hoy42, Ivy é descrita 

 

41 
https://www.youtube.com/watch?v=LNZSZeOwCPU&t=10s  acessado em 15/11/17 

42 
Hoy Online, November 19, 2008 

https://www.youtube.com/watch?v=LNZSZeOwCPU&amp;amp%3Bt=10s


37 
 

 

como uma mulher que “pensa, negocia e rappea como um homem”. Em outra entrevista 

para o 2005 Move Your Body: A Reggaeton Special43, Ivy comenta que 

esse é um negócio difícil porque os homens regulam esse tipo de trabalho. 

Mas quando estou no palco eu sou como um homem. Eu  ajo  como um 

homem, eu canto como um homem, eu faço refrão como um homem. (apud 

RIDEAU, 2015; p. 2524) 
44

 

 

Petra R. Rivera Rideau em seu livro “Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of 

Race in Puerto Rico” (2015)45 comenta que para Ivy “a adoção da postura masculina 

proporciona a entrada dela no espaço dominado por homens do reggaeton” (RIDEAU, 

2015; p. 2524)46. Ou seja, sua feminilidade deveria ser praticamente anulada para que ela 

pudesse ser levada a sério pelos produtores do gênero em Porto Rico, para que ela não fosse 

vista com “debilidades” femininas. 

Em outra entrevista, falando sobre o início de sua carreira e sobre a primeira vez 

que mostrou o seu trabalho para produtores e DJs, incluindo DJ Negro, Ivy conta que, 

A primeira vez que eu  cheguei lá, no começo  dos anos 1990, onde todos os 

envolvidos com o movimento rap estavam juntos, ao mes mo tempo, eles me 

olharam de cima a baixo e não disseram nada. Assim que comecei a mostrá- 

los o que eu podia fazer, eles amaram porque eu cantei com a mesma rudeza 

que eles. Eu  não estava lá para ser fofa, mas sim pelo meu  talento (Grifo da 

autora p. 2533)
47

 

 

O primeiro álbum de Ivy, “En Mi Imperio”, lançado em 1997 e gravado em Nova 

York, local onde a cantora mora há bastante tempo, tem como primeira faixa a música 

“Como Mujer”. Esta pode ser lida como uma breve biografia da reggaetonera, onde a 

mesma conta sobre as dificuldades da vida na capital boricua, o divórcio dos pais, a 

mudança de cidade, sobre ter passado fome, sobre o que é ser mulher dentro desse gênero 

musical, entre outras situações pelas quais passou. Ao final da canção Ivy diz: “nasci para 

cantar e levar a coroa, meu povo me aclama como campeã, como mulher”48. Entretanto, foi 

 

43 
Bet aired january 25, 2005 

44
“This is a hard business because the guys rule this kind of job. But when I’m on stage, I’m like a man. I act 

like a man, I sing like a man, and I riff like a man” 
45 

Versão Kindle 
46

“The adoption of a masculine stance affords her entrance into the male-domineted space of reggaeton” 
47 “

The first time I got there, at the beginning of the 1990’s, where everybody involved in the rap moviment 

came together at that time, they looked me up and down but didn’t say anything. As soon as I began to show 

them what I could do, they loved because I sang with the same rudeza as they dud and I wans’t there to be 

cute, but for my talent” (grifo da autora) in Eliezer Rivera “Ivy Queen, diva y reina” El Nuevo Herold, 13 de 

agosto de 2003 
48

“Nascí para cantar y llevar la corona, mi pueblo me aclama como campeona, como mujer”  
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seu segundo álbum, “The Original Rude Girl” (1998), que deu mais visibilidade ao trabalho 

da “Diva”, tanto na comunidade hip hop estadunidense quando na Universal Records, 

gravadora com a qual Ivy assinou contrato para fazer parte da seção de música latina da 

gravadora. 

Depois desses dois álbuns, Ivy lançou Diva (2003), Real (2004), Sentimiento 

(2007), Drama Queen (2010), Musa (2012) e, seu último álbum lançado foi Vendetta 

(2015) que contém quatro discos, cada um dedicado a um ritmo diferente (bachata, salsa, 

hip hop e urbano, que seria classificado como reggeaton), contendo oito faixas cada disco. 

2.2 - Quadro 1. 

En Mi Império 1997 
 

 
 

The Original Rude Girl 1998 
 

 
 

Diva 2003 
 

 
 

Real 2004 
 

 
 

Sentimiento 2007 
 

 
 

Drama Queen 2010 
 

 
 

Musa 2012 
 

 
 

Vendetta 2015 
 

 
 

 

 
Petra R. Rivera Rideau em seu livro dedica um capítulo inteiro a debater o que a 

figura de Ivy Queen representa dentro e fora do reggaeton, dando certo foco para as 
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mudanças físicas e artísticas pelas quais a cantora passou. A socióloga porto-riquenha dá 

início ao capítulo comentando sobre o convite feito à Ivy, pelo governador do estado 

estadunidense da Califórnia, Jeffrey Brown, para que a cantora realizasse um evento 

voltado para a comunidade LGBT. Assim, em 10 de junho, foi proclamado na cidade de 

West Hollywood, o “Ivy Queen Day”. Rivera comenta que desde o início da carreira, Ivy 

teve apoio do público LGBT e que a todo momento os defendeu. 

Rideau também argumenta em seu livro que apesar de posturas frequentemente 

contraditórias, Ivy Queen constrói um espaço mais inclusivo para entender a porto- 

riquenhalidade, incorporando não só as comunidades negras, como também a comunidade 

LGBT e outras, normalmente excluídas do circuito do reggaeton. Segundo a autora, 

enquanto o reggaeton geralmente fornece uma oportunidade para imaginar 

novos entendimentos sobre a negritude e a d iáspora Africana pertencentes a 

Porto Rico, Ivy Queen expande isso para criar afinidades com outros grupos 

que não são reconhecidos pelo discurso de democracia racial (RIDEAU, 

2015; p. 2375) 
49

 

 

Rideau comenta ainda sobre Ivy frequentemente se descrever como defensora das 

mulheres e cita como exemplo uma campanha anti-pornografia realizada em 2002,  onde 

Ivy criticou ambos os lados. Criticando os representantes do governo que procuravam 

censurar o ritmo, mas também, reprovando a objetificação feminina promovida por seus 

colegas do gênero. 

Eu sou completamente contra meninas fazendo parte [de videoclipes 

dançando provocativamente]... Eu  estou cobrando aos homens a lembrança de 

que eles nasceram de uma mulher... Mas ao mesmo tempo as pessoas que 

criticam os vídeos de rap deveriam também falar essas coisas de outros 

gêneros (RIDEAU, 2015; p. 2382; grifo da autora)
50

 

 

Ainda segundo Rideau, 

Esse reconhecimento de Ivy Queen com a “rainha” do reggaeton surge a partir 

de não só seu sucesso dentro de um gênero dominado por homens, mas 

também por causa de suas letras e suas declarações em entrevistas, que a 

 

 

 

 

 
 

49
“While reggeatón generally, provides na opportunity to imagine nem understandings of blackness and 

African diasporic belonging in Puerto Rico, Ivy Queen expands this to create afinities with other groups also 

misrecognized by discourses of racial democracy”. 
50

“I’m completely against girls taking part in [dancing provocatively in music videos]… I am in charge of 

reminding the men that they born from a woman… but the same time who criticize rap videos should also say 

things about other genres” 
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ajudam a criar a persona dedicada ao que Ivy chamou “empoderamento” 

feminino (RIDEAU, 2015; p. 2382; grifo da autora)
51

 

 

Entretanto, Rideau aponta que essa defesa da mulher promovida por Ivy deve ser 

entendida em relação aos estereótipos que circulam no meio do reggaeton. Jillian M. Báes, 

por exemplo, comenta que Ivy 

é simultaneamente transgressora e conservadora, e assim sendo, pode não ser 

interpretada como subversiva, nem compatível com a ideologia dominante, 

mas no lugar disso permanece complexa, problemát ica e finalmente hibrida. 

(...) Ivy Queen coloca suas ideias sobre empoderamento feminino enquanto 

simultaneamente adere às normas da indústria que erotizam os corpos 

femin inos e promovem padrões anglo-saxões de beleza. (BÁEZ apud 

RIDEAU, 2015; p. 2392)
52

 

 

Esse paradoxo que é a figura de Ivy Queen e as mudanças na aparência da cantora 

ao longo de sua carreira - de “tomboy”53, usando calças largas, tranças afros, jaquetas  

largas e tênis para diva loira, com silicone nos seios, roupas justas e salto alto - são dados 

importantes para pensarmos, além do uso de seu corpo como capital e a questão de raça, 

diante do mito da democracia racial em Porto Rico. 

De acordo com Petra Rideau, apesar de Ivy Queen se descrever como porto- 

riquenha, sem deixar claro uma conotação racial, suas características físicas a marcam 

como “escura o suficiente para ser reconhecida como não branca” (2015, p. 2447). Dentro 

dos eufemismos presentes no espectro racial porto-riquenho, Ivy seria descrita, segundo 

Rideau, como cafre. Cafre é termo usado para descrever ou se referir a uma pessoa com 

tom de pele mais escura e está ligada aos estereótipos de negritude, às classes  

trabalhadoras, à agressividade, ao mau temperamento, à hipersexualidade e também, pode 

ser usada para se referir a uma pessoa não refinada, que não tem bom gosto para se vestir, 

cafona, e consequentemente é também usado para fazer referencia ao estilo daqueles 

ligados aos movimentos culturais urbanos negros, como o hip hop e o reggaeton. 

A autora comenta que 
 
 

51
“The recognition of Ivy Queen as the “queen” of reggaetón stems not only from her sucess within the male - 

dominated genre, but also because her lyrics and statements in interviews help her to craft a  persona dedicated 

to what she terms women’s “empowerment”” 
52

“Is simultaneously transgressive and conservative, and as such, can neither be interpreted as subversive nor 
compliant with dominant ideologies, but instead remains complex, problematic and ultimately hybrid (…) Ivy  

Queen asserts ideas about female empowerment while simultaneously adthering to industry norms that 

eroticize women’s bodies and promote anglicized standards of beauty”  
53

Em tradução literal, “moleca”, mulher que apresenta características e comportamentos co nhecidos por serem 

tipicamente masculinos. 
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Desde que mulheres negras são retratadas como representantes da população 

da ilha nas narrativas que descrevem a história porto-riquenha sobre as 

misturas raciais, a democracia racial porto-riquenha requer uma continua 

renuncia da humanidade negra da condição da mulher a fim de distanciar a 

população da negritude, e para sustentar a associação entre 

porturiquenhalidade e brancura. (RIDEAU, 2015; p.2440)
54

 

 

No entanto, Rideau aponta que Ivy Queen quebra com muitos binarismos, como 

“homem/mulher, heterossexual/homossexual, branco/negro, ou cafre/respeitável” 

(RIDEAU, 2015; p. 2475), que constituem e estruturam o conceito de democracia racial em 

Porto Rico e que esse rompimento promovido por Ivy em grande parte das ve zes é 

contraditório e nem sempre é fácil de dividir entre “conformista” ou “subversivo”. 

Félix Jiménez argumenta que as mudanças feitas por Ivy a prepararam para o 

“consumo corporativo”. Essas mudanças corporais, feitas na maioria das vezes por artistas 

mulheres, retratam o que a antropóloga Miriam Goldenberg sinalizou, como sendo o corpo 

como capital, ou seja, o corpo como “um importante veículo de ascensão social e, também, 

como um capital nos mercados de trabalho, casamento e sexual” (Goldenberg, 2001; p. 49). 

Completa a autora, 

O corpo “sexy, jovem, magro e em boa forma” é, além de um capital físico, 

um capital simbólico, econômico e social, e que deve ser “exibido, moldado, 

manipulado, trabalhado, costurado, enfeitado, escolhido, construído, 

produzido, imitado” (GOLDENBERG apud CAETANO, 2015; p. 111). 

 

Rideau aponta que as mudanças corporais não são exclusivas a Ivy Queen. A autora 

comenta que esse processo de blanquiamiento é comum em artistas latinas, pelo qual 

também passaram, por exemplo, Shakira e Jennifer López. Entretanto, as transformações 

feitas por Ivy não tiveram a mesma aceitação como ocorreu com as cantoras citadas. 

Segundo Rideau, a representação masculina no jeito de ser de Ivy a mantém distante das 

demais e é, ao mesmo tempo, o que a cantora celebra e julga ser o que a faz ter sucesso no 

reggaeton. Em seus videoclipes, como por exemplo, em “Al Escuchar Mi Coro”,“In The 

Zone”, “Menor Que Yo”, “Que Lloren”, “La Vida Es Así”, Ivy aparece dirigindo carros 

importados, como lutadora, como mulher que conquista um homem mais novo, que faz os 

homens chorarem, mulher que, quando traída, troca o companheiro por um que a faça se 

 

54 
“Since black women are depicted as the bearers of the island’s population in narratives that describe Puerto 

Rico’s histories of race mixture, Puerto Rican racial democracy  requires a continous renunciation of the 

humanity of black womanhood in order to distance the population from this blackness, and to sustain the 

association between Puerto Ricannesss and whiteness”  
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sentir melhor e completa, sempre demostrando independência e autonomia e, por muitas 

vezes, desenvolvendo papeis comumente atribuídos a cantores homens. 

Logicamente nem todos os autores pensam e discorrem sobre Ivy Queen ou sobre as 

mulheres que cantam reggaeton da mesma maneira, sob o mesmo ponto de vista como os 

que já foram citados anteriormente. Alguns autores como Isabel Ramos, Carolina Gutierrez 

Rivas, Viviana Noreña Dulce Noriega, defendem que cantoras de reggaeton, incluindo Ivy 

Queen, acabam por contribuir com o abuso da mulher, sem estarem plenamente conscientes 

do próprio abuso em si. 

Citando Hardman e Taylor (2000), Seed (1998) e Aaron (2004), Carolina Gutierrez 

Rivas, em seu “Estudio Exploratório Sobre la Construción de la Violencia de Género en las  

Letras de Reggaeton Intrepretado por Mujeres”, comenta que 

Segundo Hardman e Tay lor (2000), muitas das regras da comunicação se 

relacionam com o gênero e todos os sistemas de comunicação operam dentro 

de um sistema cultural. Ambos incluem normas de pensamentos e de fala que 

os falantes conhecem e empregam sem se darem em conta (pode-se dizer que 

‘intuitivamente’), às vezes sem nem sequer saber o que estão fazendo. As 

regras culturais sobre o gênero e a comunicação raras vezes são ensinadas de 

forma exp licita e, como resultado, os falantes são inclinados, em  muitos 

casos, a aplicá-las sem estar conscientes delas. Para Hardman e Taylor, outro 

conceito que ajuda a entender a importância do gênero na criação do 

significado são os esquemas cognitivos, os quais são modelos acerca do 

mundo e acerca de como deve ser o mundo, que se desenvolvem na mente de 

todos os falantes enquanto aprendem sua própria cultura. Estes esquemas não 

são estáticos, mas são em geral, conservadores. É dizer que, quando se 

aprende informação nova, esta tende a assimilar-se de maneira que se ajuste 

aos esquemas preexistentes. (...) Seed (1998) argumenta que na sociedade 

colonial o patriarcado era a ideologia dominante, ao qual Aaron (2004), 

adiciona que nas sociedades ocidentais, e em muitas no mundo, o 

comportamento da mulher se controla mais estritamente que o dos homens. 

Em suma, atrás dos esquemas cognitivos se escondem ideologias que podem 

ser opressoras. As ideologias, com ajuda da língua, criam a realidade na qual 

vivemos e apoiam e mantem as posições de poder e opressão dentro da 

sociedade. (HARDMAN E TAYLOR (2000), SEED (1998), AARON (2004) 

apud RIVAS, 2010; p.9) 

 

Sendo assim Rivas defende que as cantoras que reggaeton fazem 

Referência aos elementos linguísticos que induzem a causar, ou até mesmo, 

justificar a vio lência contra a mulher que não são percebidos em um primeiro 

plano pelo individuo comum e que pode ser gerado/difundido pela própria 

mulher (RIVAS, 2010; p. 5) 

 

A autora venezuelana descreve que para ela, por se tratar de um ritmo 

predominantemente masculino, as poucas mulheres que estão presentes no reggaeton 

recebem uma admiração especial por parte do público feminino e que por isso as letras 
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podem estar influenciando-as em sua forma de pensar e ver o mundo. Sendo assim, 

mulheres que interpretam letras violentas podem estar disseminando para o público que não 

há nada de errado em permitir, praticar, e até mesmo justificar os maus tratos e violência 

contra as mulheres. Contudo, a autora ressalva que esse movimento não é exclusivo ao 

reggaeton, estando essa violência contra a mulher presente em outros gêneros musicais, 

sendo veiculados na televisão, nas propagandas, entre outros meios. Em suma, essa 

influencia negativa e inconsciente é chamada por Ariza Sossa de “violência amortecida” 

(2009, p.74), pois é exercida por caminhos meramente simbólicos, como a comunicação. 
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2.3- “My pussy é o poder”55 

 

Valesca Reis Santos nasceu em 6 de outubro de 1978, no centro do Rio de Janeiro, 

hoje é mais conhecida pelo nome artístico, Valesca Popozuda. O apelido Popozuda, como 

melhor conhecemos a funkeira, foi dado em 2007 pelo seu então empresário, Leandro 

Gomes, o Pardal, quando o bonde56 de funk Gaiola das Popozudas do qual Valesca fazia 

parte, inicialmente como dançarina e depois como vocalista, deslanchou. 

Surgido nos anos 2000, o Gaiola das Popozudas contou com a presença da funkeira 

até 2013, quando decidiu seguir carreira solo. Sem nenhum disco gravado até o momento, a 

carreira da cantora é marcada por singles de muito sucesso como, por exemplo, o fenômeno 

nacional e internacional, “Beijinho no Ombro” (2013), que tem mais de 81 milhões de 

visualizações no Youtube. 

Os principais motivos pelos quais Valesca foi escolhida para ser interlocutora neste 

trabalho, entre tantas outras mulheres funkeiras expressivas, como Anitta, Ludmila, Tati 

Quebra Barraco, Deise Tigrona, MC Dandara, MC Carol de Niterói e etc, são em primeiro 

lugar por Valesca se declarar abertamente feminista; em segundo lugar por um diálogo e 

atuação ativos pelas causas do movimento LGBT, grupo onde Valesca tem muitos fãs; em 

terceiro lugar por ter alcançado o mainstream, de maneira mais efetiva do que outras 

cantoras anteriores a ela, e por consequência, acabou por abrir, de certa forma, caminho 

para outras cantoras mais novas dentro do gênero. Criada com uma realidade familiar 

bastante complicada e lamentavelmente comum às camadas mais pobres da sociedade 

brasileira, Valesca já foi tema de prova de Ensino Médio57, de tese de mestrado58 e em 2016 

lançou um livro chamado “Sou Dessas – Pronta Pro Combate” pela editora Best Seller, 

onde a funkeira conta algumas histórias de sua vida, sobre sua mãe e sua carreira. Com a 

frase “eu tive a sorte de nascer de um útero feminista” (VALESCA, 2016, p. 17) Valesca 

inicia o capítulo que conta a história de sua mãe, dona Regina Célia, que foi deixada pelos 

pais ainda bebê em um colégio interno. 

 

 
 

55 
Letra de “My Pussy é o Poder”: Na cama faço de tudo/ Sou eu  que te dou prazer/  Sou profissional do sexo/ 

E vou te mostrar por que/ My-my pussy é o poder (Refrão 2x)/ Mulher burra fica pobre/ Mas eu vou te dizer/  

Se for inteligente pode até enriquecer (Refrão 2x)/ Por ela o homem chora//Por ela o homem gasta/ Por ela o 

homem mata/Por ela o homem en louquece/ Dá carro, apartamento, jóias, roupas e mans ão/ Coloca silicone/ E 

faz lipoaspiração/Implante no cabelo com rostinho de atriz/ Aumenta a sua bunda pra você ficar feliz/ Você 

que não conhece eu apresento pra você/ Sabe de quem tô falando?/ (Refrão  2x) 
56 

Bonde são como chamados os grupos de funk que contém três ou mais integrantes  
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Quando saiu do orfanato, aos 15 anos, Dona Regina foi trabalhar de doméstica em 

“casas de família”. Aos 18 engravidou de Valesca, que nunca foi assumida pelo pa i 

biológico. Valesca foi criada até sua pré-adolescência por Luizinho, a quem a cantora 

chama de pai, “que me criou, que me deu amor mesmo” comenta Valesca em entrevista à 

Marilia Gabriela, no programa De Frente Com Gabi59. Entretanto, sua relação com ele era 

conturbada, uma vez que ele era extremamente agressivo com sua mãe por ciúmes. Quando 

Valesca tinha 12 anos sua mãe se separou de seu padrasto e aos 13 anos Valesca começou a 

trabalhar. Aos 14 Valesca saiu de casa e foi morar com uma amiga. Posteriormente, aos 21 

anos Valesca engravidou de seu filho Pablo. Ao longo da vida, Valesca vendeu frutas e 

verduras, trabalhou como garçonete em uma lanchonete, atuou como elenco de apoio na 

Rede Globo e foi frentista em um posto de gasolina. Apesar da cantora não mencionar 

muito nas entrevistas, o pai de seu filho é Leandro Gomes, o Pardal, que é empresário da 

cantora desde o início de sua carreira. Foi ele quem a levou para ser dançarina e, mais tarde, 

sugeriu que ela começasse a cantar. 

Em sua dissertação de mestrado, Mariana Gomes Caetano busca contar a sua 

interpretação da história de Valesca e traçar uma relação entre a cantora e o feminismo 

através das letras das músicas cantadas por ela ao longo da carreira, principalmente na 

época do Gaiola. Importante aclarar que Valesca não compõe as músicas por ela cantadas, 

dado este que será melhor abordado no terceiro capítulo. Mariana conta que, inicialmente, o 

bonde Gaiola das Popozudas era integrado por quatro dançarinas mulheres (número que 

variava), que nos bailes funks dançavam em uma enorme gaiola. O sucesso foi tamanho que 

o grupo começou a fazer apresentações em diversos bailes pela cidade. Como Valesca foi a 

única integrante que permaneceu no grupo desde o início em 2004, Pardal a incentivou a 

começar a cantar. 

O primeiro hit gravado foi “Vai Danada”, uma resposta a musica “Vai Serginho” 

gravada por MC Serginho. Como acontece com muitos funks, a versão light foi tocada nas 

rádios e a versão proibidona, nesse caso “Vai Mamada”, ficou restrita aos bailes de favela. 

Sobre a produção dos proibidões Valesca comenta na entrevista com Marilia Gabriela que: 

 

 

57
Em prova professor faz provocação e chama Valesca Popozuda de grande pensadora http://bit.ly/2ApgRHb 

acessado em. 16/11/17 
58

Aluna passa em 1º lugar em mestrado com projeto sobre Valesca Popozuda https://glo.bo/2A4HX3y 

acessado em 16/11/17 
59 

https://www.youtube.com/watch?v=dDb4QbxEG3A acessado em. 16/11/17 

http://bit.ly/2ApgRHb
https://glo.bo/2A4HX3y
https://www.youtube.com/watch?v=dDb4QbxEG3A
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A gente grava primeiro o  proib idão pra tocar nas comunidades, é pauleira 

mes mo. [...] Os proib idões vem primeiro pra tocar nas comunidades, faz 

sucesso lá primeiro, qualquer funk vai pra comunidade primeiro, não vai pra 

rádio nem pra telev isão. E aí você dá sorte, nem todo MC dá sorte do funk 

estourar, às vezes pode ter o palavrão que for, mas não entra na cabeça do 

povo. Várias músicas minhas estouraram, aí quando estoura lá, vem aqui pra 

fora, aí a gente faz outra versão. Quando faz a proibida já mais ou menos faz 

uma coisa que vá se encaixar depois com a light pra tocar no rádio e na 

televisão. Hoje eu canto nos shows, eu não falo palavrão, falo um ou outro 

quando estou ensinando a música pro meu público. Mas eles falam, então pra 

que eu vou falar? Eles já aprenderam, já sabem (Valesca Popozuda, De Frente 

Com Gabi, 2012, 32”46')
60. 

 
Nos anos de 2005 e 2006, o bonde feminino lançou outras músicas como “Ô Darci”, 

“Vem Cristiano”, “Vou Beijar o Teu Marido”, “Fiel é o Caralho”, “Um Otário pra 

Bancar” e “Comece a Rebolar”. Mas foi em 2007 que o Gaiola das Popozudas começou 

de fato a fazer sucesso, e foi quando Valesca recebeu o apelido Popozuda. Com os hits 

“Late  Que Eu To Passando”61 e “Agora Sou Solteira” – “Agora Sou Piranha”62 na versão 

proibida, que o bonde teve suas músicas lançadas no DVD “Tsunami” e “Tsunami II” 

lançados pela equipe de som Furacão 2000, e no CD “Pancadão do Caldeirão do Hulk”63. 

Segundo aponta Mariana Caetano em seu trabalho, 

“Late que eu  tô passando” é uma das principais músicas da carreira da Gaio la 

das Popozudas e repercute até hoje como forma bem humorada de se mostrar 

superior em algumas situações. A música também é muito utilizada pelos 

movimentos feministas em manifestações, como no caso da Marcha das 

Vadias, em que alguns cartazes com a frase “Se ser cachorra é ser livre, late 

que eu tô passando” (CAETANO, 2015, p.89) 

 

No ano de 2008, o Gaiola já estava consolidado na indústria funkeira, e Valesca já 

era a cantora mais conhecida do gênero. Neste mesmo ano, o então presidente da república, 

Luís Inácio Lula da Silva, fez uma visita ao Complexo do Alemão para inaugurar uma obra 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Nessa ocasião o presidente acabou por 

conhecer Valesca. Depois desse encontro foi lançado o “Funk do Lula”64. 

 

60 
https://www.youtube.com/watch?v=R0KNhBzi-T8 acessado em 18/11/17 

61
Letra de “Late Que Eu To Passando”: Late, late, late que eu to passando, vai /Late, late/ No passado me 

esnobava / Agora tá me cantando / Seu comédia, seu xarope / Agora late que eu to passando, vai / Late, late, 

late que eu to passando, vai / Late, late / Fica de quatro, balança o rabo / Me chamava de magrela / Viv ia me 

esculachando / Seu cordão é uma coleira /Vem cachorro, eu tô chamando /Vai, late , late, late que eu to 

passando, vem / Gaiola das Popozudas não aceita palhaçada /Se o cara é abusado, nós metemos a porrada / 

Ele tomou uma coça, mas não tá adiantando / Dá ração pra esse otário / Agora late que eu tô  passando 
62  

Eu vou  pro  baile,  Eu  vou  pro  baile/  Sem calcinha!/  Agora  eu sou piranha  e  ninguém vai me segurar! 

Daquele jeito/ Sem, sem calcinha!/ Eu (8x)/  Eu vou pro baile procurar o  meu negão/ Vou subir no palco ao 

som do tamborzão/ Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar/ Agora eu sou piranha e ninguém vai me 

segurar!/DJ aumenta o som!/No local do trepa-trepa eu esculaxo tua mina/ No complexo ou no mirante outro 

no muro da esquina/ Na primeira tu já cansa eu não vou falar de novo/ Ai que piroca boa, bota tudo até o  ovo 

https://www.youtube.com/watch?v=R0KNhBzi-T8
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Segundo entrevista dada por Valesca ao site Ego, ela queria a ajuda do presidente 

para que o funk fosse considerado “cultura”, visto que neste mesmo ano acontecia uma 

grande mobilização por parte dos funkeiros para que fosse aprovada a Lei Estadual 5543 

que dava esse reconhecimento ao funk; tendo sido aprovada no ano seguinte (vide página 

21). 

Sobre o “Funk do Lula”, Aristóteles Berino comenta que a música impacta por 

apresentar uma “artista popular do funk querendo ser ministra da educação, quando sua 

música é comumente retratada como pornográfica e sem valores.” (BERINO,2014, p. 6). O 

autor completa dizendo que, o fato dela cantar uma música para o presidente foi para 

posicionar-se sobre o preconceito recorrente, presente nas míd ias, nas 

politicas governamentais e nos espaços públicos. De música degenerada, 

Valesca faz do funk uma míd ia polít ica e cultural, afirma da expectativa e do 

gosto popular. (BERINO, 2014, p.6) 

Silvio Essinger comenta em seu livro “Batidão: Uma História do Funk” que até 

2001 pouquíssimas eram as figuras e vozes femininas no funk carioca e Berino completa 

destacando a importância de ser uma letra feminina para um presidente. Ou seja, é “uma 

questão de gênero e, como tal, um agenciamento político” (BERINO, 2014, p.6). 

Berino comenta ainda que 

 
Valesca não fala com o presidente como uma personagem “popular” no 

sentido de pertencer a uma massa genérica, sem identificação. Tal como 

acontece com os “populares” quando são cumprimentados por políticos nas 

ruas e em outros locais públicos. A  funkeira é uma personalidade, não apenas 

do funk, das favelas e bairros populares. Sua música cruza a geografia da 

cidade, com impactos variáveis, mas sem barreiras que possam impedir sua 

passagem. As diversas mídias e as trocas culturais jogam lenha na fogueira do 

funk, aumentando seu calor e ardência. “Funk do Lula” não pede uma ajuda 

do presidente. Mas se o encontro com o presidente foi uma oportunidade de 

promoção pessoal e Valesca não deixou de tirar esse proveito
65

, fez isso 

afirmando a pluralidade da cidade (“o funk não é problema”) e a própria 

necessidade de dividir o comum (“para alguns jovens é a solução”) (BERINO, 

2014, p.7) 

 

 

 

Eu queria andar na linha, tu não me deu valor/ Agora eu sento, soco, soco, topo até filme pornô/ Gaiola das 

Popozudas agora vai falar pra tu/ Se elas brincam com a xereca eu te do um chá de Cu! (2x) 
63

Coletânea de funk lançada pelo apresentador da Rede Globo, Luciano Hulk em 2008. 
64 

Letra de “Funk do Lula”: Conheci o Lula no Complexo do Alemão/ E ele não tirou o olho do meu popo zão/ 

Com todo respeito, senhor presidente / O senhor gostou de mim, e o seu olhar não mente / Mas, senhor 

presidente, meu papo é outro /Sou popozuda e represento a voz do morro / Luiz Inácio é do povo, e escuta o 

que ele diz / A favela tem muita gente, que só quer é ser feliz / Que Dilma, que nada! Me leva pra Casa Civil 

/Vou por o som na caixa e balançar o quadril /O funk não é problema, para alguns jovens é a solução / Quem 

sabe algum dia viro ministra da Educação 
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O funk em questão não foi composto por Valesca e sim pelo seu empresário, o 

Pardal, assim como a maior parte das músicas interpretadas por ela desde o início da 

carreira. Apesar de a composição marcar uma grande diferença entre as cantoras que estão 

sendo abordadas no trabalho, uma vez que Ivy Queen compõe a maior parte de suas letras,  

é de suma importância entender a lógica da produção dessas artistas. Por se encontrarem  

em dois gêneros majoritariamente masculinos, elas de certa forma estão condicionadas por 

uma lógica igualmente masculina de negócios e produção, que pode ir desde a escolha dos 

figurinos para os shows, como às músicas que são cantadas. 

Ainda em 2008, o Gaiola lançou a música “Agora Virei Puta”66 que narra  a  

história de uma mulher que apanhava do companheiro e que saiu de casa. Não fica claro na 

letra em questão se a mulher de fato se torna uma prostituta ou se ela se diz puta para 

confrontar o antigo companheiro abusador. 

Segundo Caetano, em 2009 o Gaiola das Popozudas era o bonde de funk mais 

famoso do Brasil. E foi nesse ano que o grupo fez sua primeira turnê internacional nos 

Estados Unidos, que passou por Nova Iorque, Nova Jérsei e pela Flórida. Foi nesse ano 

também que Valesca realizou sua primeira parceira com Mr. Catra, famoso cantor de funk 

no Rio de Janeiro. A música “Tô Que Tô Pegando Fogo”, versão light, “Tô Com Cu 

Pegando Fogo” versão proibida, foi lançada já rendendo muitos comentários na mídia por 

sua letra irreverente. Além dessa parceira, o Gaiola lançou também “Hoje eu Vou Beber”. 

Já no ano de 2010, o Gaiola das Popozudas, lançou a música “My Pussy é o Poder”, música 

que dá nome à dissertação de mestrado de Mariana Caetano, além de “Quero Te Dar” e 

“Bebida Que Pisca”. De acordo com Caetano, foi nesse ano que as mudanças estéticas de 

Valesca começaram a chamar a atenção da mídia. Desde o início da carreira como vocalista 

do Gaiola das Popozudas, Valesca marcava sua presença pelos enormes cabelos loiros e 

lisos por usar nos olhos lentes de contato de cor azul, por seu corpo bastante musculoso. 

Mas foi em 2010 que a cantora colocou 550ml de silicone nos glúteos, onde já tinha 

próteses. Caetano comenta que foi então que Valesca se tornou referência no Brasil no 

 

65
Autor faz referencia à capa da Revista Playboy, na qual o encontro com o presidente é a primeira narrativa 

que aparece no número especial da revista dedicada a Valesca Popozuda. As dezenas de fotos da funkeira 

tiveram como cenário o Complexo do Alemão e a Morro da Rocinha e rendeu muita polêmica, pois uma das 

imagens que mais provocou comentários foi uma foto  na qual Valesca aparece admirando a foto oficial do  

presidente Lula.. Cf. edição especial Revista Plaboy, São Paulo, n. 409-A, p.1, jun.2009. 
66 

Letra de “Agora Virei Puta”: Só me dava porrada/ E partia pra farra/ Eu  ficava sozinha, esperando você/ Eu 
gritava e chorava que nem uma maluca./ Valeu muito obrigado mas agora virei puta! (3x)/ Um tapinha não  

dói/ Eu  falo pra você/ Segura esse chifre quero ver tu se foder! (4x)/  Eu lavava passava. (2x)/ Tu não dava 

valor (2x)/ Agora que eu sou puta você quer falar de amor! (2x)/ Agora que eu sou puta 
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quesito “bumbum grande”. Caetano destaca que nesse ano Valesca passou a ter o status de 

celebridade, e noticias sobre sua aparência e mudanças no corpo e estilo passaram a ganhar 

espaço em portais da internet, programas sobre a vida de famosos, entre outros. A autora 

lembra que durante esse período o corpo vigente entre as mulheres famosas – dançarinas, 

apresentadoras de programas de TV e outras profissões ligadas à imagem corporal - já não 

era mais o corpo magro e esquio. Este corpo fora substituído por um corpo mais musculoso, 

mais forte, maior e mais “definido”. 

Seguindo o raciocínio sobre o que já foi dito em relação ao corpo como capital, 

pode-se compreender o motivo para tantos investimento financeiro com a aparência. Como 

comenta Goldenberg, “as mulheres brasileiras (logo após as norte-americanas) são as 

maiores consumidoras de cirurgia plástica estética em todo o mundo, além de outros 

procedimentos para conquistarem esse corpo, tais como: preenchimentos faciais, botox, 

tintura para cabelo, entre outros” (2011, p. 50 apud CAETANO, 2015; p.111). 

Mariana Caetano cita a autora Naomi Wolf, que afirma que “o mito da beleza na 

realidade sempre determina o comportamento, não a aparência”, porque as qualidades 

consideradas belas em uma mulher em determinado período histórico são “símbolos de 

comportamento que aquele período julga ser desejável” (Wolf, 1992, p. 17 apud 

CAETANO, 2015, p.111). Sendo assim, explicam as autoras, a partir dos anos 1980, 

quando as mulheres conquistam direitos antes negados, “a beleza deixou de ser apenas uma 

forma simbólica de moeda. Ela passou a ser o próprio dinheiro” (Wolf, 1992, p. 26). 

Dessa maneira, conclui Mariana que 

O corpo, portanto, não é apenas um “instrumento”, mas sim um reflexo  do 

estilo de vida dos indivíduos, um símbolo de distinção que pode conferir a 

eles uma posição de destaque em relação a outros (CAETANO, 2015;  p.111) 

 

Goldenberg completa, 

Pode-se dizer que ter o corpo, com tudo o que ele simboliza, promove nos 

brasileiros uma conformidade a um estilo de vida e a um conjunto de normas 

de conduta. Esta é recompensada pela gratificação de pertencer a um grupo de 

valor superior. O corpo surge como um símbolo que consagra e torna visível 

as extremas diferenças entre os grupos sociais no Brasil (Goldenberg, 2011, p. 

50 apud CAETANO, 2015; p.111). 

 

Caetano não traz essa análise, mas talvez possamos pensar essa estética, adotada por Valesca e 

por muitas outras mulheres no Brasil, também como o mesmo processo pelo qual passou Ivy Queen de 

blaquiamento Ou seja, uma tentativa de alcançar um padrão ocidental e branco de beleza, ligado 

especificamente no caso da funkeira, à tonalidade loira dos cabelos e a coloração artificial dos olhos. 

Outra forma possível de comparar a relação do corpo como capital entre reggaeton e funk é a 
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definição de cafre em comparação, por exemplo, com a música de Tati Quebra Barraco, “Sou Feia, 

Mas Tô Na Moda”
67

, que também dá nome ao documentário dirigido por Denise Garcia (2005). Onde 

o fato de considerar-se feia pode estar intimamente ligado, mesmo de maneira inconsciente, aos traços 

negros, onde a mulher tem que ter os cabelos alisados porque o cabelo crespo não é bem aceito, ou 

porque a cantora que não é tão magra quanto o padrão exige. A titulo de exemplo, de acordo com 

Caetano, a cantora de funk Tati Quebra Barraco até 2015 já havia se submetido à pelo menos 20 

cirurgias plásticas. 

Ao longo da carreira, Valesca mudou muito sua aparência, mas depois do sucesso com 

“Beijinho no Ombro” o processo de “desvulgarização” da cantora foi intenso (vide quadro 

2). Caetano comenta, por exemplo, quando o jornal Estado de São Paulo publicou uma 

entrevista com uma personal stylish contratada por Valesca para “mudar a imagem da 

funkeira”. Com o título “Sexy sem ser vulgar: a transformação de estilo de Valesca 

Popozuda”, a entrevista tinha como objetivo comentar os “desafios” para promover ta l 

mudança. Nesse aspecto, por exemplo, diferem as mudanças nas carreiras de Valesca e Ivy. 

Enquanto a reggaetonera começou em sua profissão com aparência bastante masculinizada 

e foi aos poucos se encaixando no padrão norte-americano de sucesso, Valesca iniciou sua 

carreira mostrando bastante o corpo e utilizando-o como meio de ascensão profissional e 

depois de alcançado o sucesso buscou “refinar” seus gostos e se encaixar, no que talvez 

possamos dizer, ser o mesmo padrão norte-americano, porém dessa vez com certa “fineza”. 

Em 2011, Valesca entrou no reality show da TV Record, chamado “A Fazenda” com outras 

17 celebridades e foi através desse reality show que o público se surpreendeu com ela, visto 

que a imaginavam como uma pessoa barraqueira, que arruma confusão por tudo, ma l 

educada. Durante reality, segundo uma reportagem que detalhava a participação68 da 

cantora no R7, portal de notícias da TV Record, Valesca afirma ser “defensora das 

mulheres”, que “fazia questão que uma mulher vencesse o programa”, chegando a afirmar 

que estava ali para “lutar pelas mulheres”69 (CAETANO, 2015, p.115) 

 

 

 
 

67 
Letra de Sou Feia Mas To Na Moda: “Eta lele,eta lele/ Eta lele, eta lele/ Eta lele, eta lele/ Eu  fiquei 3 meses/ 

sem quebrar o barraco/ Sou feia, mas tô na moda,/ tô podendo pagar hotel pros homens/ isso é que é mais 

importante./ Quebra meu meu barraco 
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Figura 1. Montagem exibida no portal R7 em 14/05/2014 

 

Assim como Ivy Queen, as pautas LGBTs também são defendidas por Valesca, que 

em 2012 participou das Paradas Gays de Madureira, São Gonçalo – RJ e em São Paulo, 

chegando até a lançar um concurso para escolher uma dançarina transexual para fazer parte 

do Gaiola das Popozudas. Caetano apresenta em sua dissertação algumas entrevistas dadas 

por Valesca, onde a cantora se mostra bem alinhada às pautas feministas. Consciente das 

críticas que recebia pelo fato de exibir seu corpo no palco, Valesca afirmou q ue “tem gente 

que diz que mostrar o corpo no palco, como eu faço, é também uma forma de submissão. 

Mas não estou nem aí. O corpo é meu e faço o que quiser com ele e com a minha 

sensualidade”70. Ainda durante a mesma entrevista, Valesca comenta que não sabia 

exatamente como as pessoas receberiam suas músicas e quem seria por elas atingido, mas a 

cantora comenta que depois algumas mulheres foram até ela dizendo que o que cantava 

“dava força para elas fazerem o que queriam”, que suas letras falavam “muitas coisas que 

elas tinham vontade de falar”. A partir desse momento a cantora começou a compreender a 

dimensão do seu discurso. Valesca comenta ainda que foi conquistando o público feminino 

aos poucos e que hoje as mulheres chegam a ser 80% de seus fãs. Segundo a cantora, as 

mulheres perceberam que o que ela cantava “poderia ser a história de qualquer uma. Que 

ninguém tem que ser julgado pelo jeito que exerce sua sexualidade”. 

 
 

68 
Relembre a participação de Valesca Popozuda na Fazenda http://bit.ly/2iJ54sP acessado em 

21/11/17 
69 

Eu estou aqui para lutar pelas mulheres diz Valesca http://bit.ly/2AoKIQa acessado em 21/11/17 

http://bit.ly/2iJ54sP
http://bit.ly/2AoKIQa


52 
 

 

Depois do sucesso “Beijinho no Ombro”, Valesca lançou em 2014 as músicas “Ta 

Pra Nascer Homem Que Vai Mandar Em Mim” e “Eu Sou A Diva Que Você Quer 

Copiar”. 2015 foi o ano do lançamento de “Sou Dessas”. Em 2016 foi lançada a música 

“Viado” que narra a história de uma mulher que quer contar suas aventuras sexuais para o 

amigo gay. As músicas lançadas mais recentemente pela funkeira foram “Pimenta” e “Tô 

Solteira De Novo”. Neste útimo, antes de iniciar a música no videoclipe, a cantora fala por 

alguns poucos minutos sobre ela, sua liberdade, suas fases 

Quem sou eu? Depois de tanto tempo sendo dos outros, sendo pros outros, 

agora eu sou a mulher que eu desejo ser. A que sorri pro  que me faz bem, a 

que está ao lado de quem admira e me faz bem. Aquela que se olhava no 

espelho? Ah.. Já não se reconhece mais. Porque ela virou eu e agora eu serei o 

que eu quiser, como quiser. Porque sou livre para ser eu. Com você, sem você 

ou comigo mesma. Porque eu sou minha, sou minha melhor companhia. E a 

melhor versão de mim é agora. Prazer, Valesca
71

 

 

Em uma entrevista dada para um canal no Youtube chamado “O Brasil Que Deu 

Certo”, Valesca conta que enquanto só haviam dançarinas no Gaiola, o público era 

majoritariamente masculino e que após ela iniciar sua carreira como cantora, o número de 

mulheres perto do palco aumentou consideravelmente. A cantora relata também que já 

recebeu muitas cartas de fãs mulheres contando sobre violências e abusos sofridos. Nas 

palavras da cantora 

Comecei a cantar para elas e comecei a trazer esse público femin ino junto pra 

mim, e mostrar que a gente tinha como crescer, (...) muitas passavam por 

problemas. Quando eu chegava em uma comunidade, elas começaram a se 

identificar com as coisas e falavam assim “toma essa carta aqui. Porque eu 

passei por um abuso, eu levava porrada do meu marido”. Recebi várias cartas. 

E fo i assim. Quando eu fui vendo aquilo eu falei “nossa, eu sofria com aquilo, 

mas não sou só eu que sofria. As pessoas também sofrem.” E eu falei chega. 

Vamos lutar e vamos lutar juntas. E fo i quando eu consegui trazer todas. É 

claro que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas eu digo que 

hoje, graças a Deus, eu tenho 99% delas ali comigo no palco gritando por 

igualdade, por liberdade, por ser respeitada” (O Brasil Que Deu Certo 

Entrevista: Valesca Popozuda)
72

 

Durante o mesmo vídeo, Valesca comenta ainda sobre sua música “Beijinho no 

Ombro”73 e de como essa música tem uma letra que incentiva a competição entre mulheres 

- Vale aclarar que essa letra foi composta por dois homens, são eles Wallace Viana e André 

Vieira -. A funkeira relata, além disso, como as mulheres estão sempre se comparando, 

encontrando defeito umas nas outras e declara que, para que se alcance a igualdade, é 

preciso sororidade74 entre elas, e que somente com as mulheres unidas se poderá alcançar 

 

70 
Popozuda posa nua em clima de protesto e diz não ao preconceito https://glo.bo/2A4HDlm acessado em 

18/11/17

https://glo.bo/2A4HDlm
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essa igualdade e a liberdade desejada. 

Neste corrente ano, Valesca foi convidada pela marca de shampoo e produtos para 

cabelo Seda para fazer parte da nova campanha de marketing da empresa e então foi criada 

uma nova versão para “Beijinho no Ombro”75, com uma letra que discorre sobre a 

diminuição da competição entre as mulheres. Essa ação e essa mudança promovida na letra 

da conhecida música, poderia ser lida como uma maneira de apresentar essas mulheres, no 

caso Valesca, como “feministas de mercado”76; critica usada para se referir a mulheres - 

cantoras, atrizes, figuras públicas em geral - que de alguns anos para cá expressam em 

shows, entrevistas, ou pelas redes sociais, sua militância feminista, mas com um intuito de se 

manter na mídia, ou para promover um determinado produto. Entretanto também, poderia ser 

lida como uma ação preparada por uma mulher que está tendo acesso aos poucos aos 

conceitos feministas e que os lê e interpreta de maneira menos engessada do que a 

tradicional. Visto que, como explica Mariana Caetano, a relação entre as mulheres e a 

indústria cultural é muito complexa, e que essas ações devem ser compreendidas dentro das 

contradições impostas pelo mercado no qual essas mulheres estão inseridas. 

Dadas as trajetórias das duas cantoras e alguns apontamentos sobre elas e sobre suas 

músicas, o próximo capitulo tem como proposta comentar alguns conceitos do feminismo 

sob o viés de diferentes autoras e colocar em diálogo esses conceitos com algumas letras por 

elas cantadas. Outro ponto muito importante para pensarmos esses dois gêneros musicais é a 

corporeidade que está intrinsecamente ligada a eles, posto que são ritmos a ltamente 

relacionado a movimentação  do  corpo.  Sem  esquecer  que  essas  letras serão comentadas 

a partir de minha interpretação, estando esses comentários fundamentados em tudo o que já 

foi falado anteriormente. 

 

71  
https://www.youtube.com/watch?v=Oc2B1JKRzQE acessado em22/11/17 

72
https://www.youtube.com/watch?v=ckevm26p5DM  acessado em 23/11/17 

73 
Letra de “Beijinho no Ombro”: Desejo a todas inimigas vida longa/ Pra que elas vejam a cada dia mais 

nossa vitória/ Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba/ Aqui, dois papos não se cria e nem faz história/ 

Acredito em Deus, faço Ele de escudo/ Late mais alto que daqui eu não te escuto/ Do camarote, quase não dá 

pra te ver/ Tá rachando a cara, tá querendo aparecer/ Não sou covarde, já tô pronta pro combate/ Keep calm e 

deixa de recalque/ O meu sensor de piriguete explodiu/ Pega a sua inveja e vai pra.../ Beijinho no ombro pro 

recalque passar longe/ Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão/ Beijinho no ombro só quem fecha com 

o bonde/ Beijinho no ombro só quem tem disposição. 
74

“Sororidade é a união e aliança entre mulheres, baseado na empatia e companheirismo, em busca de 

alcançar objetivos em comum. O conceito da sororidade está fortemente presente no feminis mo , sendo 

definido como um aspecto de dimensão ética, política e prática deste movimento de igualdade entre  os

https://www.youtube.com/watch?v=Oc2B1JKRzQE
https://www.youtube.com/watch?v=ckevm26p5DM
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CAPÍTULO 3 – Feminismo, corporeidade e letras 

3.1 – “Feminista: uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica 

entre os sexos”77 

Este trabalho buscou ao longo de seu desenvolvimento comentar e examinar o papel 

das mulheres em gêneros musicais predominantemente narrados e cantados por vozes 

masculinas, onde a presença delas dentro desses gêneros é entendida já como uma pontada 

de resistência, ainda que por vezes contraditória. Agora buscamos entender as 

problematizações existentes no 

olhar totalizante que ainda predomina em parte do movimento feminis ta, e 

que silenciam e/ou deslegitimam vozes importantes em nome de uma 

construção própria do que seria a “mulher feminista” (CAETANO, 2015, 

p.150) 

 

De acordo com Caetano, é inegável que de alguns anos para cá a pauta feminista foi 

amplamente mais abordada, debatida, esteve e continua permeando conversas em diversas 

camadas da sociedade, se compararmos esses debates com os propostos pelo feminismo 

tradicional das últimas décadas do século XX. A ampliação em sua abrangência de sentido 

e saída do estrito ambiente acadêmico, possibilitam a construção de uma ideia de 

feminismo menos estereotipada e mais polissêmica. Segundo Celi Pinto, durante os anos de 

1960, o movimento feminista tanto nos Estados Unidos quanto na Europa expandiu seus 

questionamentos e pela primeira vez o movimento começou a falar especificamente das 

relações de poder entre homem e mulher. Conforme a historiadora, 

O feminis mo aparece como um movimento libertário, que não quer só espaço 

para a mulher – no trabalho, na vida pública, na educação -, mas que luta, sim, 

por uma nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, em que esta 

última tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e seu corpo. 

(PINTO, 2010, p. 16) 

 
Chimamanda Ngozi Adichie comentou em uma palestra dada em 2012 para o 

TEDxEuston, que posteriormente foi publicada sob título de “Sejamos Todos Feministas” 

(Companhia das Letras, 2017) sobre essa relação com o estereótipo feminista. Na ocasião a 
 

gêneros. Do ponto de vista do feminis mo, a sororidade consiste no não julgamento prévio  entre as próprias  

mulheres que, na maioria das vezes, ajudam a fortalecer estereótipos preconceituosos criados por uma 

sociedade machista e patriarcal”. Texto adaptado por Maiara Moreira de Ríos, Marcela Lagarde y  de los. 

Sororidad. In: GAMBA, Susana Beatriz. Diccionario de estúdios de género y femin ismos. Buenos Aires: 2009. 
75

Letra da nova versão de “Beijinho no Ombro”: Desejo a todas as amigas vida longa/ Unidas vamos 

conquistar ainda mais vitórias/ Vamos em frente a parceira é nossa onda/ Sem intriga, sem caô, amiga 

colabora/ A gente juntas não precisa de escudo/ Voa mais alto agora as minas estão com tudo/ No camatore 

tem lugar para você/ Sem essa de disputa é bem melhor você vai ver/ Sororidade aqui é a palavra-chave/ Keep  

calm, vou exp licar pra quem não sabe/ Sororidade é respeito e união, entre as mulheres/ Quem ta nessa sai do 

chão/ Beijinho no ombro o recalque é passado/ Tamo juntas arrasando lado a lado/ Beijinho no ombro eu  
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autora nigeriana narra que, ao longo de sua vida, sentia um grande incomodo quando 

alguém a definia como feminista, dado que a própria tinha uma visão estereotipada do 

movimento. Segundo a escritora, ela tinha desejos como querer casar, usar batom e ser 

feliz, elementos que a autora acreditou em algum momento ser o oposto do que pregava o 

feminismo. 

Caetano menciona, por exemplo, Roxane Gay, que se define como bad feminist (má 

feminista). Gay se define dessa maneira por não estar de acordo com a temática da depilação, 

exemplo de arquétipo de algumas correntes do feminismo que enxergam como “certa adesão às 

imposições do patriarcado” (CAETANO, 2015, p. 149). Gay complementa dizendo: “Eu prefiro 

ser uma má feminista do que não ser feminista alguma”
78

. (GAY apud CAETANO, 2015, p. 

149) 

Adichie acrescenta que quando a perguntam sobre o porquê dela utilizar a palavra 

feminista para definir-se atualmente, ao invés de dizer que acredita nos direitos humanos, ou 

algo do tipo, ela responde que não o faz 

porque seria desonesto. O feminis mo faz, obviamente, parte dos direitos 

humanos de uma forma geral –  mas escolher uma expressão vaga como 

“direitos humanos” é negar a especificidade e particularidade do problema de 

gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres não foram excluídas ao 

longo dos séculos. Seria negar que a questão de gênero tem como alvo as 

mulheres. Que o problema não é ser humano, mas especificamente um ser 

humano do sexo feminino. Por séculos, os seres humanos eram d ivid idos em 

dois grupos, um dos quais exclu ía e oprimia o  outro. É no mínimo justo que a 

solução para esse problema esteja no reconhecimento desse fato (ADICHIE, 

2014, p.43 grifo da autora) 

 

Declarar-se feminista era – ainda que aparentemente aos poucos esteja deixando de 

ser, mesmo diante de um cenário bastante conservador – um tabu social tão grande, que 

entendemos o porquê do exemplo de resposta como o da MC Carol de Niterói, dada a 

seguir. Quando perguntada pela BBC Brasil sobre ser reconhecida como feminista pelo 

público por ter um posicionamento forte, Carol garantiu que conheceu o que era feminismo 

há pouco mais de dois anos. A funkeira completa: 

Nasci para ser uma mulher forte. Tenho muito orgulho dessa força que eu 

tenho. Mas eu não sabia que tinha um nome pra isso. Eu achava que o nome 

era 'sapatão', porque eu sempre ouvi desde pequena que era sapatão. (...) Eu 

não sabia o que era, mas eu tinha uma parada dentro de mim do tipo: não  
 

 

mando pra competição/ Juntas arrasamos, bonde faz assim com a mão. 
76

Explica Mariana Caetano sobre o termo: “Termo utilizado para designar um certo tipo de discurso feminista 

que parece ser feito para chamar a atenção dos mercados (midiáticos, culturais, de moda) e não com o  

objetivo de lutar pela emancipação das mulheres, o que acaba sendo apenas uma consequência da meta 

principal, que é o lucro” (CAETANO; 2015 p. 17) 

77 
ADICHIE, 2017, p. 49 
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abaixe a cabeça para ninguém. Nunca aceitei meu lugar de mulher no 

mundo.
79

 

 

Passado o tempo em que a funkeira não sabia o que significava o feminismo, em 

2016 MC Carol lançou o funk 100% feminista80 em parceria com a cantora paranaense 

Karol Conka, que hoje conta com mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. Esse é 

apenas um dos alguns exemplos existentes de uma nova geração de funkeiras posteriores a 

Valesca, que falam abertamente em suas músicas sobre a violência contra a mulher e sua 

independência, e também servem de exemplo para entendermos, ainda que brevemente, a 

entrada do feminismo na indústria cultural e consequentemente na vida de pessoas que 

antes não seriam atravessadas por esses questionamentos dessa mesma forma. Mariana 

Caetano em sua dissertação menciona e analisa essa relação entre feminismo e indústria 

cultural de maneira que julgo estar muito alinhada com o que se busca apresentar nesse 

trabalho. Segundo ela se 

de um lado, setores do femin ismo defendem que, quando mulheres como 

Beyoncé
81

, Emma Watson
82

 e, porque não, Valesca Popozuda, defendem 

pautas do movimento feminista, o efei to é a ampliação do alcance dos 

ideais anti machistas . Algumas correntes preferem apostar na ideia de que há 

uma simplificação do discurso. Particularmente, creio que as duas opções são 

possíveis e coexistem, já que a simplificação e o alcance são características de 

produtos da indústria cultural, tornando raras às vezes em que vários discursos 

sobre um mesmo tema são apresentados de forma pretensamente igualitária. 

Há também o  argumento de que as celebridades que se auto declaram 

femin istas não apresentam os ideais femin istas em sua totalidade. Entretanto, 

questiono quem seria este sujeito completo do feminismo capaz de 

apresentar, em toda sua complexidade, um movimento social 

policlassista, multirracial, multiidentitário, plural e heterogêneo? 

(CAETANO, 2015, p. 149 grifo meu) 

 
A cientista social Anna Kopecká em sua dissertação de mestrado sobre a relação 

entre feminismo e reggaeton, comenta que como não há apenas uma identidade única e 

singular para o que significa “ser mulher”, não é possível conceituar “mulheres” como um 

grupo de características compartilhadas. Para Kopecká, 

O sujeito do feminis mo não tem mais a forma emancipatória do passado; pelo 

contrário, essa força se tornou um conceito opressor e excludente que ignora a 

diversidade entre mulheres com diferentes realidades sociais e culturais 

(KOPECKÁ, 2015, p.15) 

 

 

 

 
 

78
“I would rather be a bad feminist than no feminist at all” 
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Anna Kopecká se pergunta de que forma as artistas apropriam o reggaeton como 

espaço para desenvolver suas agencias feministas. Ao refutar a ideia de um feminismo 

universal, classe média e branco, Kopecká afirma que essa anti-universalidade implica 

necessariamente uma desconstrução dos termos: mulher, feminista e lésbica. Assim como o 

faz Judith Butler, que propõe uma genealogia do conceito de mulher, onde a definição do 

gênero mulher é uma construção histórica e cultural, não sendo assim uma categoria 

universal, que varia de acordo com outras intercessões e aspectos como raça, classe, 

nacionalidade ou religião. 

No caso do reggaeton, um projeto argentino chamado Chocolate Remix se 

desenvolveu para tratar de temáticas como o prazer e a sexualidade feminina e também para 

denunciar casos de estupros, violência contra a mulher e discriminação LGBT. Contando 

como integrante uma mulher lésbica, Romina Bernardo, o Chocolate Remix aborda em suas 

canções, por exemplo, o movimento “Ni Una A Menos”83 que luta pelo fim dos feminicídios 

na América Latina, que serviu de inspiração para  uma  música  com  mesmo nome84 que 

trata sobre a questão da culpabilização da vítima em casos de violência contra mulher e de 

estupros. Segundo seu site 

Chocolate Remix é um pro jeto de reggaeton que parte de uma crít ica ao 

machismo associado a este estilo e o ressignifica utilizando sua própria lógica 

musical, criando um novo conceito que se denomina “Lesbian Reggaeton”. A 

proposta joga com os estereótipos e papéis próprios do gênero, e aproveitando 

o forte conteúdo sexual característico desse tipo de música, se apropria dele 

para recriá-lo em uma chave queer e abordar temas tabu como prazer 

femin ino, a sexualidade e denunciar ainda diversas temáticas que 

frequentemente afetam o coletivo femin ino e LGBT como a d iscriminação, a 

censura e a violência através de suas letras (grifo meu) 
85

 

 

79 
http://www.bbc.com/portuguese/geral-37720897 acessado em 22/11/17 

80 
Letra de 100% Feminista : Presenciei tudo isso dentro da minha família/ Mulher com o lho roxo, espancada 

todo dia/Eu tinha uns cinco anos, mas já entendia/ Que mulher apanha se não fizer comida/ Mulher oprimida, 

sem voz, obediente/ Quando eu crescer, eu vou ser diferente/Eu  cresci/Prazer, Carol bandida/Represento as 

mulheres, 100% feminista/ (REFRÃO) Represento Aqualtune, represento Caro lina/ Represento Dandara e 

Xica da Silva/ Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro/ Forte, autoritária e às vezes frágil, eu assumo/ 

Minha frag ilidade não diminui minha força/  Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça/ Sou mulher 

independente não aceito opressão/ Abaixa sua voz, abaixa sua mão/ Mais respeito/ Sou mulher destemida, 

minha marra vem do gueto/ Se tavam querendo peso, então toma esse dueto/ Desde pequenas aprendemos que 

silêncio não soluciona/ Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona/ Me ensinaram que éramos 

insuficientes/ Discordei, pra ser ouvida, o grito tem que ser potente/ (REFRÃO) Represento Nina, Elza, Dona 

Celestina/ Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina/ Tentam nos confundir, distorcem tudo o que eu sei/  

Século XXI e ainda querem nos limitar com novas leis/ A falta de in formação enfraquece a mente/ Tô no mar 

crescente porque eu faço diferente/ (REFRÃO) 
81

Beyoncé lançou em 2013 a música “Flawless”, onde a cantora norte-americana musicou partes da 
conferencia anteriormente citada da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adiche. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY acessado em 22/11/17 
82 

Emma Watson, atriz, modelo e ativista inglesa em seu discurso sobre feminismo e equidade de gênero para 

as Nações Unidas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=c9SUAcNlVQ4 acessado em 22/11/17 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-37720897
https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY
https://www.youtube.com/watch?v=c9SUAcNlVQ4
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O termo “feminicídio” foi cunhado inicialmente por pela pesquisadora feminista sul-  

africana, Diana Russell em 1992, entretanto este termo começou a ser mais amplamente 

usado quando em 1998 a antropóloga mexicana Marcela Lagarte, o utilizou para comentar 

os assassinatos de mulheres na Ciudad de Juárez na fronteira do México com os Estados 

Unidos. “As mortas de Juárez” como ficaram conhecidas as mulheres assassinadas, 

passavam um tempo presas em cativeiro, sofriam abusos sexuais, mutilações e asfixia e 

como se ainda não bastasse, tinham seus corpos expostos em locais públicos, muitas vezes 

sem seios e sem olhos. Para Lagarte, urgiu a importância de nomear esse tipo de crime 

como feminicídio, porque não se tratavam de simples casos de homicídio, mas sim de casos 

de extremo ódio especificamente contra mulheres. Hoje, cerca de 1686 países latino-  

americanos tipificam o feminicídio e têm leis contra esse tipo de crime, incluindo o Brasil, 

que foi o último a cria-lo, em 2015. 

É bastante significativo pensarmos esses dois exemplos citados anteriormente como 

um crescimento constante das pautas feministas nas novas gerações que se formam nesses  

gêneros musicais. É ainda mais significativo se pensarmos que esses gêneros, mesmo 

fazendo parte atualmente da indústria cultural, ainda tem como principal público e agentes  

pessoas advindas das classes mais baixas desses locais. Ou seja, se essas mulheres hoje 

debatem e ajudam a construir o feminismo mesmo estando à margem da sociedade, isso 

pode significar que de alguma forma o debate tem se democratizado com o passar dos anos. 

No contexto brasileiro, Celi Pinto conta que durante o processo de redemocratização 

do país, nos anos 1980, apesar do movimento feminista brasileiro ter suas origens na classe 

média intelectualizada houve uma interface com as classes populares, o que segundo a 

autora “provocou novas percepções, discursos e ações em ambos os lados” (PINTO, 2010, 

p. 17). Essa afirmação nos dá brecha para pensarmos que talvez esta interface no contexto 

atual do movimento feminista pode estar se dando através, também, da música. Como por 

exemplo, quando Caetano discorreu sobre a utilização de trechos da letra de “Late Que Eu 

To Passando” de Valesca, em manifestações por todo Brasil do movimento feminista 

chamado Marcha das Vadias. Cartazes com a frase “Se ser cachorra é ser livre, late que 

euto passando” foram bastante utilizados pelo movimento no ano de 2012. 
 

83
Ni Una a Menos é um grito coletivo contra a violência machista, que surgiu a partir da necessidade de se dizer 

“basta de feminicídios”, dado que na Argentina a cada 30 horas assassinam uma mulher somente por ser mulher. 

O primeiro evento do coletivo foi em 2015, após a morte de Chiara Perez, de 14 anos, jovem que foi assassinada 

pelo então namorado. Entretanto, o coletivo ganhou força e visibilidade internacional quando, em 2016, a jovem 

Lucía Perez de 16 anos, foi morta após ter s ido drogada, brutalmente violentada e empalada, falecendo por 

decorrência dos ferimentos e pela dor do empalamento. 
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Em “Problemas de Gênero”, Judith Butler afirma que “rir de categorias sérias é 

indispensável para o feminismo” (Butler, 2008, p.8) e se ana lisarmos algumas letras a partir 

dessa visão da filósofa, talvez possamos perceber que as cantoras Ivy Queen e Valesca 

Popozuda promovem certos escárnios seja no que tange a sexualidade masculina ou na 

relação mulher e sexo, rompendo com o comportamento social que se espera que tenha uma 

mulher. Caetano recorre a Mikhail Bakhtin para discorrer sobre uma das principais 

características das culturas populares que é seu aspecto cômico. Segundo a autora, Bakhtin 

estuda diversas manifestações de culturas populares que contem um tom cômico, o autor 

identifica ainda três categorias de análise que mantêm relação entre si e promovem certa 

ruptura com o chamado “oficial”. Sendo assim, são essas categorias: 

A primeira delas, as formas dos ritos e espetáculos, era compos ta pelos 

festejos carnavalescos e ritos constitutivos do tempo do carnaval, para 

Bakht in, configura uma espécie de inverso do mundo, espaço em que  a 

cultura popular se constrói enquanto paródia da vida cotidiana. A segunda 

trata das obras cômicas verbais, orais e escritas, que tem como constitutivo de 

sua linguagem a paródia e o rebaixamento de tudo que era considerado 

superior, elevado. A terceira categoria abarca os gêneros do vocabulário 

popular em suas diversas formas, como insultos, profanações, obscenidades, 

xingamentos e blasfêmias . (BAKHTIN apud CAETANO, 2015, p.73) 

Dessa forma essa blasfêmia promovida pelas cantoras pode ser entendida como uma 

forma de romper com a “consagração de tudo aquilo que era estável, imutável, permanente 

e repleto de regras” (CAETANO, 2015, p. 74), que no caso abordado por Bakhtin retratava 

as hierarquias, os tabus religiosos e, já nos gêneros apresentados retrata o posicionamento 

social delegado a mulher. 

Caetano levanta a possibilidade de entendermos essa subversão através do seguinte 

espectro 

jogar com a ideia da mulher como mero objeto sexual apropriando-se disso e 

utilizando a estratégia do deboche – como Bakhtin aponta na obra de François 

Rabelais -, elas estão questionando o lugar subalterno a que foram 

condenadas . (CAETANO, 2015, p.75) 
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Letra de Ni Una Menos: “No hay excusa para cubrir al que abusa/Aquí llegó pa molestarte esta intrusa/ 

Todas las que mataste hoy son mi musa/ Yo vengo a aclararte esas ideas confusas/ Mente obstusa, que 

importa si llevaba escote o blusa?/ / El problema no es la ropa que usa/ Que no eres el culpable? Que yo soy 

una ilusa?/ Culpable es todo aquel que no acusa/ Complicidad se llama este juego/ Ya dejemos de hacernos 

los ciegos/ Vamos cabrón que yo no valgo tu ego/ Vamos que aquí nos están prendiendo fuego/ Si se fue de 

casa, ni una menos/ Si se puso min ifalda, n i una menos/ Si se pintó los labios, ni una menos/ Ni una menos, ni 

una menos, ni una menos!/Si baila reggaeton, ni una menos/ Si te  dejó por otro, ni una menos/ Si vuelve tarde 

a casa, ni una menos// Ni una menos, ni una menos, ni una menos!/ Vamos mujer baila hasta abajo/ Menea 

con esa pollera de tajo/ Ponte si quieres una tanga debajo/ Haz con tu cuerpo lo que quieras que carajo!” 
85 

http://www.chocolateremix.com/ acessado em 22/11/17 
86 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38183545 acessado em 30/11/17 

http://www.chocolateremix.com/
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38183545
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Entretanto, Adriana Lopes, em uma aula dada no Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social/PPGAS da UFRJ, pontuou que essa estratégia onde a mulher canta sua 

imagem se colocando como um objeto, em um primeiro momento de fato questiona esse 

lugar subalterno por meio da tomada de poder para si. Todavia, Lopes alerta que essa 

estratégia de subversão se aplicada extensivamente, acaba por se tornar um clichê e assim 

sendo, perde-se esse poder que existiu em um momento anterior e então a própria mulher 

acabaria por objetificar seu corpo e sua sexualidade. 

 
3.2 – “Si no puedo perrear no es mi revolución”87 

 

A corporeidade é um elemento muito importante para entendermos esses gêneros 

musicais. O corpo se faz presente não só nas letras, mas também está intrinsecamente 

presente nas danças de maneira ativa. E por se tratarem de danças que sensualizam e 

sexualizam bastante o corpo, tanto o funk como o reggaeton acabam por receber muitas 

críticas sociais, amplamente alimentados pela grande mídia. 

Diferente de outros gêneros, no funk e no reggaeton há um livre arbítrio entre dançar 

sozinho ou dançar em par. No reggaeton, por exemplo, quando a dança se realiza em par o 

nome dado é “perreo”, que segundo caracteriza Lígia Pullés-Lavielle “consiste em simular 

a copulação dos cães, assim o homem se coloca atrás da mulher em posição erótica, 

enquanto ambos movem frenética, mas ritmicamente os quadris”88 (LAVIELLE, 2014, p. 

127). Pelo que caracteriza a autora podemos comparar com o funk essa maneira 

“animalesca” de expressar a corporeidade, onde uma das possíveis formas de dançar 

acontece com movimentos bastante parecidos aos citados acima. 

Em “A Sociologia do Corpo”, David Le Breton, logo nos primeiros capítulos de seu 

livro afirma que o “corpo é um vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o 

mundo é construída” (LE BRETON, 2007, p.7). Neste mesmo livro, o autor comenta que se 

estabelece o corpo como um novo campo da sociologia, a fim de entendê- lo como 

“fenômeno social e cultural, motivo simbólico, objeto de representações e imaginários” (LE 

BRETON, 2007, p.7). De acordo com o sociólogo francês, 

 

 

 
 

87 
http://bit.ly/1yBq03g acessado em 28/11/17 

http://bit.ly/1yBq03g
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Os usos físicos do homem dependem de um conjunto de sistemas simbólicos. 

Do corpo nascem e se propagam as significações que fundamentam a 

existência individual e coletiva; ele é o eixo da relação com o mundo, o lugar 

e o tempo nos quais a existência toma forma através da fisionomia singular do 

ator. Através do corpo, o homem apropria-se da substancia de sua vida 

traduzindo-a para os outros, servindo-se dos sistemas simbólicos que 

compartilha com os membros da comunidade (...) Emissor e receptor, o corpo 

produz sentido continuamente e assim insere o homem, de fo rma at iva, no 

interior de dado espaço social e cultural (LE BRETON, 2007, 8) 

 

Le Breton comenta ainda que a expressão corporal é socialmente moldável e assim 

sendo, está sujeita aos olhos dos outros indivíduos que fazem parte de determinado grupo 

social. Dessa forma, as manifestações corporais só tem sentido quando “relacionadas ao 

conjunto de dados da simbologia própria do grupo social” (LE BRETON, 2007, p.9). 

Importante lembrar que a corporeidade desses gêneros musicais chama tanta atenção, 

seja da mídia, seja dos indivíduos sociais pertencentes a outros grupos, porque corpor ifica 

a sexualidade de maneira explícita, tirando-a do âmbito privado e expondo-a em público. 

Vale recordar também, que por se tratarem de gêneros de influencia majoritariamente 

negras, essa corporeidade está claramente ligada aos movimentos de diáspora africana. A 

título de exemplo, alguns gêneros musicais de matriz negra anteriores ao funk e ao 

reggaeton, como o samba e a salsa, tem sua corporeidade aflorada, onde esta cumpre um 

papel igualmente importante dentro dessas manifestações culturais. O uso dos membros 

inferiores e dos quadris se faz presente praticamente todo o tempo, tanto para o homem 

dançar quanto para a mulher. Se as mulheres rebolam os quadris com muita habilidade, os 

homens também devem mostrar sua malemolência corporal, como é o caso dos 

passinhos89, por exemplo. A movimentação corporal presente nesses ritmos musicais 

desafia a não- corporeidade estabelecida pela herança europeia. A corporeidade dentro das 

performances desses gêneros é muito importante para complexificarmos o debate sobre 

objetificação e para entendermos essa herança deixada pela diáspora africana e, de que 

maneiras ela se recria e se transforma com o passar do tempo. 

Embora essa corporeidade ou sexualização dos corpos seja um dos maiores pontos 

de críticas aos gêneros, esta também pode ser entendida como uma resistência e não apenas 

como uma forma de objeticar o corpo feminino, em foco. Por exemplo, Le Breton aponta 

que no final dos anos de 1960, com a tomada de força dos movimentos feministas, 

principalmente na Europa e nos Estados Unidos, amplia-se a crise da “legitimidade das 

 
 

88 “Consiste en simular la copulación de los canes, de ahí que el hombre se coloca detrás de la mujer en 

posición erótica, mientras ambos mueven frenética pero ritmicamente las caderas”  



62 
 

modalidades físicas da relação do homem com os outros e com o mundo” (LE BRETON, 

2007, p. 9). Para o autor a revolução sexual, a expressão corporal, o body art, e etc, rompem 

as antigas representações do corpo e promove-se uma grande transformação nos discursos 

relacionados à libertação do corpo. Segundo Le Breton, 

Faz dele [o corpo] um símbolo de união, cavalo de batalha contra um sistema 

de valores considerado repressivo, ultrapassado, e que é p reciso transformar 

para favorecer o desabrochar individual. As práticas e os discursos que 

surgem propõe ou exigem uma transformação radical das antigas 

representações sociais. (LE BRETON, 2007, p.10) 

 
Um coletivo de mulheres chamado Afrofunk, realizou durante o ano de 2017 uma 

série de oficinas voltadas para a corporeidade e o empoderamento negro e feminino através 

da fusão de diferentes danças que vão desde coreografias ancestrais quilombolas até o 

contemporâneo, indo do lundu ao funk. O projeto, chamado Univer-Cidade da Ousadia, tem 

o intuito de explorar o território corporal feminino e trabalhar a resistência cultural através 

do corpo. O coletivo promove aulas de alongamento, agachamento, balé, twerk90, kuduro91, 

samba e funk fundindo esses ritmos com uma dança teatralizada buscando promover a 

conscientização da influencia africana na formação da cultura brasileira. 

O viés de resgate cultural da corporeidade adotado pelo coletivo pode ser pensado 

também como uma oposição a ideia de objetificação do corpo feminino quando cantado por 

mulheres. Uma vez que, ao tomar a consciência corporal para si, a mulher pode não se 

sujeitar ao papel de objeto, de coisa. Pelo contrário, ela assume e aceita seu corpo e sua 

corporeidade para si. Nesse contexto, podemos complexificar o próprio debate sobre 

objetificação que permeia esses gêneros musicais. O que Anna Kopecká descreveu como 

sendo pós- feminismo, que seria a “tradução de uma mudança social da objetificação sexual 

(ser um objeto) para a subjetificação (ser um sujeito)”92 (KOPECKÁ, 2015, p.12) que 

representaria um discurso de liberdade, individualidade, realização sexual, diversão e 

valentia. Entretanto, esse debate é muito mais extenso do que me alcança abordar nesse 

trabalho, porque como já foi dito diversas vezes, a maior parte das vozes que cantam esses 

corpos femininos ainda são vozes masculinas e assim sendo, o viés do debate muda 

completamente. 

 

89 
Dança caracterizada por rápidos movimentos com os pés, cintura e braços, que mescla referencias do break 

dance, do funk, de frevo, samba e capoeira. 
90 

O twerk é uma palavra utilizada para designar um estilo de dança popular de maneira sensual e 

provocativa, com movimentos dos quadris na posição de cócoras. A expressão " twerk" apareceu pela primeira 

vez nas letras das músicas de rap e h ip-hop no começo dos anos 90, nos Estados Unidos, e significava a dança 

sexy e p rovocante que asstrippers faziam aos seus clientes para garantir algumas gorjetas. Visto em 

https://www.significados.com.br/twerk/ acessado em 02/11/17 

https://www.significados.com.br/twerk/
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Vale destacar a fala de Taisa Machado, uma das professoras do projeto 

Univer- Cidade da Ousadia, onde ela explica a importância e o propósito que se tem 

com as oficinas. 

A gente vem trabalhando essa coisa da gente imprimir uma postura de 

que a pessoa vê a gente dançando e opa... A gente emana uma energ ia, 

um axé, de poder e de propriedade corporal, de “meu  corpo minhas 

regras” que a pessoa já não encosta (...) É uma bunda diferente a que 

está agora em alta, da dos anos 90. (...) É uma habilidade, você tem que 

treinar. É o controle do seu corpo, é você gostar do seu corpo. Você 

não tá fazendo pra n inguém, você tá fazendo pra você. A nossa dança é 

uma dança agressiva, é uma dança ousada, por isso o nome Univer- 

Cidade da Ousadia.(Taisa Machado)
93

 

 

Citando John Connell e Chris Gibson, Anna Kopecká, explica que “a música é 

uma forma de expressão sexual” (CONNELL e GIBSON apud KOPECKÁ, 2015, 

p.11) Segundo a cientista social, os autores afirmam que as relações de gênero estão 

presentes em todos os níveis da indústria musical, desde os clubes de música até as 

relações de produção. 

Sendo assim, os autores declaram que na geografia da música popular o 

erotismo é altamente incorporado. Tal afirmação se aplica fortemente nos exemplos 

dados e poderá ser visto com mais clareza a partir de uma análise das letras cantadas 

por Ivy Queen e Valesca Popozuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

91
É um estilo musical dançante e rápido, que nasceu em Angola. Na dança o  sujeito apoia as mãos nos 

quadris e abre e fecha os braços freneticamente enquanto flexiona o joelho para dentro e fo ra das 

pernas. As letras mesclam português com dialetos locais e falam do cotidiano pobre e de sexualidade. 

Visto em https://super.abril.com.br/cultura/o-que-e-kuduro/# acessado em 02/11/17 
92

“It is a translation of social shift from sexual objectivity (being na object) to subjectivy (being a 
subject)” 
93 

http://bit.ly/2nbSHdr visto em 28/11/17 

https://super.abril.com.br/cultura/o-que-e-kuduro/
http://bit.ly/2nbSHdr
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3.3 – Das Letras 

 
 

De acordo com Anna Kopecká, apesar do fato de o som ser invisível, a música 

desenvolve um papel muito importante articulando nosso comportamento em locais 

particulares. Dessa maneira, a autora defende que a música não pode ser dissociada do 

contexto social no qual é produzido, distribuído e consumido, como já comentado no 

primeiro capítulo. Portanto, segundo a autora 

A música implica mais do que apenas textos; ela engloba diversos  usos 

sociais e significados, regras complexas, rituais, símbolos e hierarquias, 

incluindo a criação musical participativa, o consumo passivo ou a dança. (...) 

A música popular contemporânea parece ser mais criativa porque ela funciona 

como um lugar de luta sobre a realidade e as relações de poder dentro de 

dadas redes sociais (KOPECKÁ, 2015, p. 11)
94

 

 

Como já comentado no segundo capítulo, há uma grande diferença entre as duas 

cantoras que diferenciam sua produção. Entretanto, vale comentar que não se propõe aqui 

qualificar quem é melhor ou pior. O que se propõe é entender e apontar essas diferenças e 

analisá- las a partir do que Kopecká comentou acima, sobre o contexto social onde são 

produzidas essas músicas. 

Desde o início de sua carreira, Ivy Queen compõe suas músicas e com elas grava 

seus discos, 8 no total. Como a mesma comenta em entrevistas (vide página 26), Ivy 

precisou no começo de sua trajetória musical mostrar certa rudeza para ser levada a sério 

dentro do reggaeton, para que suas letras fossem encaradas com a mesma seriedade e 

importância que eram dadas as letras dos reggaetoneros. Foi preciso que ela agisse como 

um homem para ganhar seu espaço. 

Por outro lado, a trajetória musical de Valesca se deu de forma completamente 

diferente. Empresariada pelo pai de seu filho desde o início da carreira nos anos 2000, 

Valesca que em um principio foi dançarina do Gaiola das Popozudas, não compôs e nem 

compõe nenhuma de suas letras. Na realidade, grande parte delas são compostas por homens, 

sendo um deles o próprio empresário. E após anos de carreira, o primeiro disco da funkeira 

tem planos para ser lançado em 2018. Esse fator é relevante para entendermos qual papel as 

mulheres desenvolvem nas letras de Valesca. . A cantora tem seu feminismo questionado por 

 

 

 

94
“Music implies more than just texts; it comprises diverse social uses and meanings, complex ru les, rituals, 

symbols and hierarch ies, including participatory musical creation, passive consumption or dancing. (...) 

contemporary popular music seems to be more than creative because it functions as a site of struggle over 

reality and power relations within given social networks.” 
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cantar letras que apresentam competição entre mulheres, como, já comentado anteriormente, 

“Beijinho no Ombro”, seu maior sucesso até hoje. Não é coincidência que exemplos como 

esse tenham sido compostos por dois homens, como veremos adiante. A cantora disse em 

entrevista à Marilia Gabriela95 que dá sugestões diante das letras, mas que é fraca para 

compor. 

Tais dados evidenciam lógicas completamente diferentes de produção tanto de uma 

artista quanto de um gênero musical como um todo. Por um lado podemos dizer que o 

reggaeton profissionaliza mais e, talvez, dê até mesmo mais liberdade para os artistas 

dentro de suas produções, dado que grande parte dos cantores que participaram na  

formação do gênero ainda tem uma produção bastante ativa no meio até os dias atuais. 

Logicamente esse fato deve ser entendido com base na multinacionalidade presente no 

gênero musical. Desde os anos 2000, o reggaeton tem muita força em diversos países latino 

americanos, estando presente desde Porto Rico à Argentina e tendo uma comunidade muito 

forte nos Estados Unidos. No funk, por outro lado, a lógica de produção é vigorosamente 

distinta, apesar de estar mudando ultimamente. Por ter sua produção e artistas vinculados 

principalmente a apenas dois estados do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, o funk acaba 

por permanecer ligado aos monopólios das produtoras. 

Quando Valesca iniciou sua carreira como cantora, o bonde de funk Gaiola das 

Popozudas fazia até 7 shows em uma noite, segundo relatos da cantora96. Como o grupo 

tinha um contrato e fazia parte da equipe de som Furacão 2000, esses shows duravam no 

máximo uma hora, visto que como só haviam singles de sucesso, o repertório musical não 

era grande o suficiente para um show maior. 

É significativo aqui fazer um parênteses em relação à Furacão 2000. Como equipe de 

som, produtora e distribuidora de CDs e DVDs, o propósito da Furacão não era a 

profissionalização de seus MCs e bondes. De maneira oposta, o que buscavam era manter 

um monopólio sobre a produção desses jovens de origem humilde, tendo como finalidade o 

lucro, juntamente com os empresários dos mesmos. Tal fato pode ser percebido rapidamente 

se buscamos quantos MCs que faziam parte da equipe, ainda fazem sucesso no meio 

atualmente. Perceberemos que são raros os casos de MCs que tiveram um projeto de carreira 

pensado a longo prazo. Sendo assim, podemos perceber uma grande diferença na lógica de 

produção entre os gêneros musicais. 

 

95 
https://www.youtube.com/watch?v=dDb4QbxEG3A acessado em 28/11/17 

96 
https://www.youtube.com/watch?v=ckevm26p5DM acessado em 23/11/17 

https://www.youtube.com/watch?v=dDb4QbxEG3A
https://www.youtube.com/watch?v=ckevm26p5DM
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Comentados esses fatores relacionados ao que tange a produção dos gêneros 

musicais, sendo o que por muitas vezes determinam o mercado do funk e do reggaeton, o 

que proponho a seguir é fazer uma breve análise de algumas letras cantadas por Ivy e 

Valesca. Visto que, com acesso a tais dados, se torna mais fácil ilustra r tudo o que já foi 

comentado ao longo do desenvolvimento do trabalho. 

Por ter uma produção muito vasta, as músicas escolhidas da cantora porto-riquenha 

foram aquelas que tem mais visualizações no Youtube e as selecionadas da cantora carioca 

serão as que fazem parte de sua carreira solo e que igualmente tem mais visualizações no 

site de vídeos. Utilizarei como ferramenta de análise para desenvolver a metodologia do 

trabalho, o YouTube, por acreditar que esse é um meio de acesso democrático e que ao 

mesmo tempo me fornece dados de maneira igualitária sobre as duas cantoras, visto que se 

localizam geograficamente muito distantes uma da outra, e uma plataforma que não seja 

internacional pode acabar por tendenciar os dados; ainda que essa plataforma tenha como 

limitação a questão temporal. Mesmo antes da democratização do acesso à internet e de sua 

expansão nos anos 2010 até a atualidade, suas músicas já faziam sucesso sem passar por 

esse meio. 

Ivy Queen conta em seu canal no Youtube, o IvyQueen VEVO97, com pouco mais de 

250 mil inscritos. Entretanto seu vídeo mais visualizado, “Yo Quiero Bailar”98 é anterior a 

sua participação no Vevo. Com 52 milhões de visualizações “Yo Quiero Bailar” é a música  

mais famosa de Ivy Queen, inclusive em outras plataformas de música, como o Spotify, 

por exemplo. 

 

Letra de “Yo Quiero Bailar” (2003 – Diva) 
 

Señoras y señores 
Bienvenidos (welcome) al party 

Agarren a su pareja99 (por la cintura) y preparencen 
Porque lo que viene no esta facil (no esta facil no) 
Yo quiero bailar , tu quieres sudar100 

Y pegarte a mi , el cuerpo rozar101 
Yo te digo si tu me puedes provocar 

Eso no quiere decir que pa la cama voy (Refrão 2x) 
 

 

 
 

97 
Canal ligado ao site Vevo que é um empreendimento conjunto ligado às gravadoras Universal Music 

Group, Sony Music Entreteniment, Warner Music Group e a Abu Dhami Media 
98 

https://www.youtube.com/watch?v=ykj61GLeVz4 acessado em 29/11/17 

https://www.youtube.com/watch?v=ykj61GLeVz4
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Lo que yo quiero es besarte 
Papi te lo juro te me acercas y late102 mi corazon 

Si lo q quiero es pegarte yo no tengo problema 
En acercarme y bailarte este reggaeton 

 

Que los dos tengamos que sudar que sudar 

Que bailemos al ritmo del tra tra 
Que me haga fuerte suspirar suspirar 
Pero pa la cama digo mira na na na103 (2º refrão) 

 
Porque yo soy la que mando 

Soy la que decide cuando vamos al mambo y tu lo sabes 
El ritmo me esta llevando 
Mientras mas te pegas mas te voy azotando104 y eso esta bien 

 
A mi no me importa lo que muchos digan 

Si muevo mi cintura de abajo para arriba 
Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina 
Si en la discoteca te me pegas y te animas 

 
2º refrão 

Refrão 2x 

Te quiero explicar si en la discoteca 

Nos vamos a alborotar105 si los dos solitos nos 
Vamos a acarisiar es por que yo quiero y no me 

Puedes aguantar no te creas que me voy a acostar106 
No es asi bailo reggaeton pero no soy chica facil 

Si quieres ganarte mis pesos y mis panties107 
No es de esa forma papi cogelo108 easy easy easy, cogelo baby 
Mujeres pa’ disco a bailar ven demuestrale a tu man que es la que hay, ay ay 

Mujeres pa la disco a perrear pero que el no se crea, puede jugar ar ar 

2º refrão 

Refrão 2x 

 

 

 

99 
Par; 

100 
Suar; 

101
Roçar; 

102 
Bate; 

103
Dizer não repetidas vezes; 

104 
Chicoteando; 

105
Agitar; 

106
Deitar, mas tem sentido figurado de transar; 

107
Calcinha; 

108 
Pegar; 
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Com uma batida fortemente dançante, “Yo Quiero Bailar” narra a noite de uma 

mulher que vai até a discoteca para se divertir e para dançar. Ivy faz questão de construir o 

refrão de modo que fique claro que a mulher em questão quer apenas se divertir e que o fato 

de ela dançar reggaeton (ritmo conhecido por seus movimentos sensuais) com um homem, 

não significa que ela queira ir para a cama com o mesmo que está dançando com ela. Para 

além disso, Ivy ainda convoca outras mulheres que queiram se divertir da mesma maneira, 

que devem fazê- lo. Diferente de grande parte das músicas de Ivy, “Yo Quiero Bailar” não 

tem um videoclipe, o que dificulta formalizar uma análise sobre a performance da música, 

que tem uma letra bastante alinhada com o que já foi dito sobre feminismo. 

A segunda música mais visualizada da reggaetonera é “La Vida Es Así”, com 46 

milhões de visualizações até o momento. Contanto já com um videoclipe, a música de 2010 

do álbum Drama Queen, já tem uma sonoridade consideravelmente distinta do exemplo 

anterior e marca a transição visual pela qual passou a cantora, que aparece com longos 

cabelos loiros, unhas postiças e muita maquiagem. Esta canção tem duas versões diferentes, 

uma com a batida eletrônica típica do reggaeton e outra cantada lentamente já  mais 

parecida a bachata. 

Narrando uma traição, em “La Vida Es Así”, Ivy canta a volta por cima de uma 

mulher traída. Tratando essa temática de forma diferente de muitas canções que 

culpabilizam a amante em questão, nessa canção Ivy a felicita por tê- la livrado de um 

homem que somente a trazia sofrimento e ainda comenta que agora tem um que a ama de 

verdade. No videoclipe109, Ivy é uma mulher rica, cantora famosa e ganhadora de prêmios 

por suas canções, que não se deixa abalar pela traição do companheiro e da amante, que 

parece trabalhar para ela. Mostrando uma relação próxima entre as duas, onde a segunda 

sabia que o homem tinha uma companheira, o videoclipe não tem como foco explorar a 

rivalidade entre as mulheres e sim contar ao homem que a traiu que ela agora está melhor 

do que antes, que ela agora encontrou alguém que de fato a valoriza enquanto mulher. 

 
Letra de “La Vida Es Así” (2010 – Drama Queen) 

 

He recibido una llamada me dijeron que te vieron 

No quiero pero tampoco celos110 
Guarda tu escena111 no me des excusas112 pa 

No voy a escuchar así que cálmala 
 

Ya lo se todo me dijeron de ella 
Me dijeron su vida 

En verdad me dan pena 
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Si tu te crees que con mis brazos 
Cruzados yo me quedare113 

 

Me miro al espejo 

Me peino y me maquillo 
Un vestido corto sabes lo que te digo 
Me montare en mi carro 

Por que se su dirección 
Que aguante presión de este mujeron 

 

Hola atrevida yo te traigo una noticia 
Por eso es mi sonrisa 

Te la dare sin prisa 
El hombre con quien sales 

Es mío y tú lo sabes 

Pero aqui esta el 

detalle en la cama no 
vale. Por eso vine a 

felicitarte De lo que 
me libraste Y tengo 

que confesarte 
Mientras114 toman su tiempo 
A alguien lo estoy viendo 

Un hombre de verdad y no la basura115 que yo tengo 
 

La vida es así 
Si la sobras de otra te hace a ti feliz 
Aquí esta el detalle 

Yo te lo regalo por todo el sufrimiento Y el 
dano que a causado (Refrão) Para de esa 

escusas que yo tengo una grande Callare la 
boca y coge lo que te toca 
Lo que se hace se tiene que pagar 

No me distes mi lugar no tienes que regresar 
 

Tengo alguien que me ama al fin 
Yo tengo quien me toque a mi 
Alguien que me merece y que su amor me crece 

Me hace sentir grande alguien que por mi rece 
 

 

109 
https://www.youtube.com/watch?v=Lbpr-mEEnRo acessado em 29/11/17 

110 
Ciúmes; 

111
Cena; 

112 
Desculpas; 

113
Ficarei; 

114
Enquanto; 

115 
Lixo; 

https://www.youtube.com/watch?v=Lbpr-mEEnRo
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Alguien que me ama al fin. 

Yo tengo quien me toque a mi 
Aquí esta el detalle 

Si no cuidas lo tuyo 
Otro llegara y la hará sentir suyo 

 

No quiero peros tampoco celos (x4) 
Así que cálmala (x4) 

 
A terceira mais visualizada é uma música na qual Ivy faz uma participação em uma 

canção da cantora mexicana María José. Em um principio esta música não entraria no 

trabalho por não se tratar de uma composição da reggaetonera, que é um dos recortes 

metodológicos proposto. Entretanto, depois de analisar o videoclipe e a letra em 

questão,acredito que esta canção deva fazer parte do mesmo, uma vez que a música aborda 

diretamente o empoderamento feminino e a busca por igualdade entre os gêneros em todos 

os âmbitos da vida. 

Lançada em 2016, “Las Que Se Ponen Bien La Falda”116, já conta com mais de 39 

milhões de acessos no Youtube. Com um videoclipe formado apenas por mulheres que 

vestem uniformes dos mais diversos campos de trabalho, de mecânicas à assistentes de voo. 

Um pátio de aeroporto é usado como cenário para o clipe, onde ambas as cantoras estão 

juntas. Outro cenário do clipe é um cruzamento, onde estão posicionadas sete mulheres  

com diferentes características corporais e étnicas, negra, indígena, loira, morena, de salto, 

de bota, com cabelos longos e curtos, crespos e lisos, mostrando dessa forma a valorização 

de todas as mulheres e não apenas privilegiando uma classe ou uma etnia. Depois um 

galpão é usado como cenário onde todas voltam a dançar com vestidos negros. As partes 

grifadas da letra são os trechos onde Ivy Queen realiza sua participação. 

 
Letra de “Las Que Se Ponen Bien La Falda” (2016 – María José) 

 

Hombres del mundo 

Para que escuchen un segundo 
Que nos parece tan absurdo 

Lo que suena por ahí 
 

Canciones necias117 

Con letras que no nos respetan 
Y no me cabe en la cabeza 

Porque nos pintan así 
 

Nosotras somos mucho más que sexo 
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Un par de pechos un bonito cuerpo 
Bajo el cabello tenemos cerebro 

Un corazón pa sentir 
 

Nosotras somos mucho más que eso 
Abran los ojos que son otros tiempos 
Y de nosotras ustedes nacieron 

No hay nada más que decir 

¿Cómo dice? 

Ay ay ay ya llegaron las que mandan 
Las que se ponen bien la falda118 

Las que sabemos vivir (esto es así) 
Ay ay ay ya llegaron las que mandan 
Las que se ponen bien la falda 

Las que te hacemos sentir (Yo Soy Ivy Queen) (Refrão) 

 

Todas las mujeres (Todas) (3x) 
Pa que nos oigan119 cantemos fuerte 

Todas las mujeres (Todas) (3x) 
Cantemos fuerte que sí se puede 
(Sí se puede papá) (2º refrão) 

 

Llegamos las que mandan en pantalón120 o en falta 

Mujeres no se caigan121 ¡Arriba!122 

Que somos el regalo a este planeta 

Y quien nos golpea123 a nosotras así peca 

¡Hombre Respeta! 

Respeten que podemos sin ninguna 

oposición 

Que tenemos un cerebro, inteligencia y corazón 

Que haya varias en la lucha 

No es lo mismo herir124 a una a que marchemos todas juntas Hombres del mundo 
Para aclararles este asunto 
Somos iguales somos uno 

No hay nada más que decir 
(No nos dejamos) 

 
 

116 
https://www.youtube.com/watch?v=a8dS0aQ03ZI acessado em 29/11/17 

117 
Tolas 

118 
Saia, peça de roupa 

119 
Escutem 

120 
Calça comprida 

121 
Caiam 

122 
Pra cima 

123 
Bate 

124 
Ferir 

https://www.youtube.com/watch?v=a8dS0aQ03ZI
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Refrão e 2º refrão 

 

¡Mujeres! 
Somos más que el sexo 

Somos un Te quiero 
Somos un Yo puedo 

 
Somos un ejemplo (2x) 
No hay nada más que decir 

 

(Grifos meus para marcar participação de Ivy Queen) 
 

A quarta música mais visualizada de Ivy Queen é uma bachaton, nome dado à 

mescla de reggaeton com bachata, - ritmo tradicionalmente ligado a canções de temas 

amorosos -, que tem uma proposta mais romântica contendo poucos toques de batidas 

eletrônicas. “Dime” conta com 28 milhões de visualizações e é uma das canções do 

primeiro disco de Ivy Queen que foi gravado ao vivo, o 2008 World Tour Live e que foi 

lançado oficialmente no álbum de estúdio Drama Queen em 2010. 

Em “Dime125” as referências utilizadas no videoclipe são um tanto quanto diferente 

das músicas anteriores. Com uma mescla de estilos do século XX, que vai de um cenário 

estilo anos 1920/1930 a vestimentas dos anos 1950, “Dime” narra a história de um casal  

que se separou a contragosto da personagem que Ivy encarna no vídeo. Por ainda amar seu 

ex-companheiro, Ivy embarca em um trem com a intenção de voltar a vê- lo, intenção essa 

que não é concluída. Com uma letra mais melancólica, essa canção foi composta no período 

em que a reggaetonera se separou de seu primeiro marido. 

 
Letra de “Dime” (2010 – Drama Queen) 

 

El amor es un sentimiento 

Al que solo yo le puedo cantar 
Hay amores que no se olvidan126 

Y esta es la historia papa 
 

Dime127, dime, tell me, dime, dime, dime 
Dime dime como hago128 yo para sacarte129 de mi 

 
 

25 
https://www.youtube.com/watch?v=-gLSvhKl3Jk acessado em 29/11/17 

126
Esquecem 

127
Diga-me 

128
Faço 

129 
Tirar-te 

https://www.youtube.com/watch?v=-gLSvhKl3Jk
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mente y de mi alma si tu no te quieres ir. 

Oh pero dime, dime si tu me has podido olvidar 
Ya no mientas se te nota en la mirada 

Tus ojos no mienten ya. (Refrão) 

 

Oh corazon que es lo que has hecho130 
Un dolor aqui en mi pecho 

La angustia me esta matando 
El tiempo sigue pasando 
Y yo no se yo no lo se si 

Tu fallaste o Yo falle 
Te busque y no te encontre y 

Esta vez te pediré. 
 

Quedate131, quedate conmigo corazon 

No engañemos132 nuestras vidas 
Encontremos la salida no 
Vivamos las mentiras sabes bien 

Que soy tu vida. (2º refrão) 
 

Amor, vivir sin tus caricias 
Esto es una maldicion 

Todos rien la derrota 
Carcajadas133 en sus bocas 
Y quien sufre y se lamenta 

Somos solo Tu y Yo 
 

A quinta canção selecionada se chama “Que Lloren”134 e foi lançada em 2007 no 

álbum Sentimiento. Com pouco mais de 12 milhões de visualizações no YouTube, “Que 

Lloren” também assim como a canção citada anteriormente, também corresponde ao 

momento pós separação na vida de Ivy Queen, mas diferentemente da anterior a batida é 

eletrônica, tradicional no reggaeton, e sua letra já não tem a mesma proposta melancólica e 

triste como no caso de “Dime”. 

No início do clipe da quinta música em questão, antes que comece a tocar a canção, 

uma mulher aparece reunida com outras e fala a seguinte frase: “Bom, o cúmulo é que 

quando você está com eles são machos incapazes de chorar. Mas quando os manda ao 

inferno se convertem em umas choronas”. 

 

130 
Fizeste 

131 
Fique 

132 
Enganemos 

133
Gargalhadas 

134 
https://www.youtube.com/watch?v=uxM799HX4Z8 acessado em 29/11/17 

https://www.youtube.com/watch?v=uxM799HX4Z8
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Depois dessa frase, Ivy introduz a música dedicando-a as mulheres. Após cantar pela 

primeira vez o refrão há uma pausa no videoclipe. Nesse momento, Ivy pega um panfleto 

que contem a imagem de um punho fechado onde está escrita a seguinte frase: “O poder do 

homem: conferência anual”. A partir daí a música é parada e o então palestrante dessa 

conferência começa a falar com um alto tom de voz que “Não é machismo! Não é! É justo 

realismo. Senhores, homens não choram!”. Sendo aplaudido pela plateia eufórica após a 

afirmação que homens não choram, o palestrante é interrompido por Ivy que entra na sala 

onde estava acontecendo tal conferência fictícia e começa a empurrar os homens que a 

cercam e então é retomada a música. Terminado esse episódio, a cena em sequência mostra 

um casal heterossexual, em um elevador juntamente com Ivy. Onde ao saírem do elevador, o 

homem que estava acompanhado dá a cantora um cartão com seu número de telefone. A 

cantora joga o cartão no chão e o casal começa a discutir fora do elevador. Após a cena da 

discussão, aparecem takes do homem infiel chorando enquanto Ivy canta o refrão 

repetidamente. Ao final do videoclipe, o banner da então conferência dos homens é 

substituído por um banner contendo o nome da reggaetonera e a logo de seu álbum 

Sentimiento e os homens que estavam na plateia aparecem aplaudindo a cantora. 

 
Letra de “Que Lloren” (2007 – Sentimiento) 

 

Me dijeron135 que los hombres no deben llorar136. 

Y que de amor no se mueren eso no es verdad. 
Todos caen por amor caen por una caricia 

Caeran por la pasion o caen por la codicia137. (Refrão) 
 

Así es la vida siempre se ama lo que no se olvida138. 

Se buscan la mujer prohibida o se buscan una querida y envidian139 
 

Así es la vida cuando le toca a la mujeres 
Llorar para luego perder 
O amar a un hombre que es infiel 

Y ver que del amor nadie140 se salvara 
Que por amor somos capaz de matar 

Y que amor a veces es ignorante 
Ahora que lloren que les toca su parte. 

 

134 
https://www.youtube.com/watch?v=uxM799HX4Z8 acessado em 29/11/17 

135 
Disseram 

136 
Chorar 

137 
Cobiça 

138
Esquece 

139
Invejam 

140
Nada 

https://www.youtube.com/watch?v=uxM799HX4Z8
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Que lloren, lo que yo quiero es que lloren 

Que aprendan de sus errores para que así 
Una los perdone y lloren (2º refrão) 

 
Refrão 

 

Porque es la ley del amor el valorar tu mujer y si tu 
No lo haces bien sabes la vas a perder 

Muchas somos fuertes y otras somos la miel 
Ponte141 otros zapatos cuando somos infiel 

 
Así es la vida siempre se ama lo que no se olvida. 
Se buscan la mujer prohibida o se buscan una querida y envidian 

 
Así es la vida cuando le toca a la mujeres 

Llorar para luego perder 
O amar a un hombre que es infiel y ver 

2º Rrefrão 

Carolina Rivas, já citada no capítulo anterior (vide página 31) comenta em seu 

trabalho sobre algumas músicas de Ivy Queen que a autora acredita que criam uma agencia 

linguística perigosa que podem acabar por incentivar a violência contra a mulher. Os 

exemplos citados por Rivas são as canções “Felina”, “Tuya Soy”, “Babe”, “Papi, te 

quiero”. Entretanto, não abordarei essas canções aqui porque o enfoque metodológico não 

foi buscar as letras que podem vir a violar a integridade feminina, como escreveu Rivas. O 

enfoque foi buscar as músicas da reggaetonera que têm maior alcance de público, por um 

meio que dispusesse de um acesso mais democrático possível. Até mesmo porque as 

palavras que Rivas destaca em seu trabalho para comentar sobre o perigo dessa agencia 

linguística, são palavras142 que coincidem com o conceito de blasfêmia também já abordado 

anteriormente. 

Como se podem perceber com as descrições dos videoclipes em conjunto com as 

letras cantadas por Ivy, suas ideias de empoderamento feminino são bastante coerentes em 

ambos os casos, visto que as mulheres ocupam uma fala principal em suas letras, que elas 

não são vistas como rivais e inimigas entre si, mesmo em caso de traição, que elas tem 

 

141 
Coloque 

142 
São alguns exemplos dessas palavras abordadas por Rivas: felina, loba, trair e rei quando a cantora se 

refere a um homem. 
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poder econômico, social e simbólico para tomar as decisões que as cabem, que são 

personagens independentes até mesmo quando estão apaixonadas, e que são livres para 

disfrutar a vida e dançar como bem entendem, o que não significa que elas procuram sexo. 

Por outro lado, Valesca Popozuda conta em seu canal no YouTube, com 460 mil inscritos e 

seu vídeo mais visualizado é sem dúvida “Beijinho no Ombro” que contém 82 milhões de 

acessos. 

Gravado no Castelo de Itaipava, “Beijinho no Ombro”143 revolucionou em certa 

medida a forma como eram abordadas as mulheres dentro do funk, assim como já vinha 

fazendo a cantora Anitta em seus clipes. Nos antigos DVDs da Furacão 2000, ou até  

mesmo no programa que a equipe de som tinha na TV Bandeirantes, as MCs ou as 

integrantes dos bondes femininos eram gravadas de baixo para cima tendo como foco 

sempre a imagem dos glúteos das cantoras e a forma como dançavam. Já em “Beijinho no 

Ombro”, o cenário trata Valesca como uma rainha. E mesmo usando roupas curtas, uma 

marca da cantora, o clipe não tem o mesmo apelo visual que tinham as aparições anteriores 

de Valesca. O uso de um corpo de baile heterogêneo ao fundo também dá um tom mais 

abrangente para o público que poderia ser alcançado pela música. 

Apesar desta canção falar todo tempo sobre rivalidade entre mulheres, no clipe essa 

temática não é explorada. As outras mulheres que aparecem no vídeo são dançarinas que 

tem pouco destaque. O foco é dado mais nos dançarinos homens e em seus corpos 

torneados. Estes aparecem com certa frequência nos takes do videoclipe. Após o final da 

canção uma longa ficha técnica preenche os pouco mais sete minutos q ue tem o vídeo no 

YouTube. 

 
Letra de “Beijinho no Ombro” (2013) 

 
Desejo a todas inimigas vida longa 

Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória 
Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba 
Aqui dois papos não se cria e não faz história 

 
Acredito em Deus faço ele de escudo 

Late mais alto que daqui eu não te escuto 
 
 

143 
https://www.youtube.com/watch?v=73sbW7gjBeo acessado em 29/11/17 

https://www.youtube.com/watch?v=73sbW7gjBeo
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Do camarote quase não dá pra te ver 

Tá rachando a cara, tá querendo aparecer 
 

Não sou covarde, já tô pronta pro combate 
Keep Calm e deixa de recalque 
O meu sensor de periguete explodiu 

Pega sua Inveja e vai pra... 
 

Beijinho no ombro pro recalque passar longe 
Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão 
Beijinho no ombro só quem fecha com o bonde 

Beijinho no ombro só quem tem disposição 
(Rala sua mandada) 

 

Já no ano seguinte foi lançada “Eu Sou a Diva Que Você Quer Copiar”144, que 

conta até hoje com com 12 milhões de visualizações. Gravado em uma loja de conserto de 

carro, o clipe mostra Valesca já em sua nova fase da carreira, com cabelo curto e usando 

vestido longo, até então incomum de ser visto na cantora. 

O clipe aborda o clichê: uma mulher com corpo voluptuoso que entra em uma loja 

de mecânica e que acaba por deixar os funcionários boquiabertos. Antes de iniciar a 

música, aparecem no clipe os dois mecânicos debochando de um terceiro que supostamente 

foi traído por sua mulher e está triste. Um deles comenta que essa tristeza só irá durar até 

aparecer uma “mulher gostosa” na oficina. Debocham sobre sua virgindade, sobre ele 

possivelmente ser gay, sobre ele ter se masturbado até mais velho. Nesse momento entra 

Valesca pedindo ajuda para consertar seu carro. Boquiabertos por ela ser “a famosa 

Valesca” eles demoram para atender o pedido dela e então ela os chama a atenção. Logo 

após essa pequena historinha o clipe tem seu início, com Valesca dançando com um longo 

vestido vermelho em meio a pneus, rodas e homens com corpos sarados. Depois a cantora 

aparece com seus bailarinos dançando em meio a carros suspensos. 

A letra acaba novamente por rivalizar a relação entre as mulheres, onde se supõe 

que outras mulheres que tentam imitá- la, porém não a alcançam. Esse discurso foi 

recorrente em outras letras funks, como “Show das Poderosas” da Anitta e “Fala Mal de 

Mim” da hoje Ludmilla, na época MC Beyoncé. Não coincidentemente todas essas canções 

datam do mesmo ano. Assim como acontece em outros gêneros musicais que fazem parte 

 

144 
https://www.youtube.com/watch?v=ZomN7cC7Sko acessado em 29/11/17 

https://www.youtube.com/watch?v=ZomN7cC7Sko
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do mainstream e da indústria cultural, no funk, quando uma música “estoura” e sai no seu 

nicho usual de reprodução, esse modelo de sucesso é aplicado extensivamente até esgotar 

suas possibilidades e então surgir outro sucesso a ser seguido. Dessa forma, 2014 talvez 

tenha sido o ano para cantar a rivalidade entre as mulheres. 

Essas letras são importantes para retomarmos o debate quanto à composição. Como 

são escritas por homens e depois do sucesso que foi “Beijinho no Ombro” me parece 

evidente que o mercado tentou repetir seguidamente a mesma temática para se manter nos 

Top 5 das rádios e do próprio Youtube. Contudo, a enorme desproporção entre a quantidade 

de visualizações (70 milhões de acessos a menos) do primeiro sucesso de Valesca para essa 

música lançada logo no ano seguinte indica que a receita não tenha dado certo como na 

primeira vez, ou talvez não tenha dado certo com Valesca novamente. 

Para além da composição feita por homens, outro fator importante para entendermos 

essa fala extensiva em relação à rivalidade é sem dúvida o da construção social. 

Infelizmente muitas meninas são ensinadas desde pequenas que mulheres são falsas; que as 

mulheres reparam e criticam mais umas às outras do que os homens o fazem; que homens 

constroem relações entre si de amizade aparentemente mais verdadeiras do que as 

mulheres. Esses fatores acabam por incentivar essa competição entre nós mulheres e por 

isso é relevante notar a mudança feita na letra de “Beijinho no Ombro” para sua “versão 

sororidade”, por assim dizer. 

 

Letra de “Eu Sou a Diva Que Você Quer Copiar” (2014) 

O meu brilho você quer 
Meu perfume você quer 
Mas você não leva jeito 

Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito 
 

Eu já falei que eu sou top 

Que eu sou poderosa 
Veja o que eu vou te falar 
Eu sou a diva que você quer copiar 

 
Se der mole, te limpo todinho 

Tudo bem, demorou, não faz mal 
Passo o rodo e dou uma esfregada 
O meu brilho é natural 

Abre o olho se não eu te pego 
E te dou uma escovada 
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Toma vergonha na cara 

Sai pra lá falsificada 
 

Neste corrente ano de 2017, Valesca lançou “Pimenta145” que conta com 6,6 

milhões de visualizações até o momento. Dirigido por uma mulher, Alice Ventura, o 

videoclipe de “Pimenta” tem uma proposta vintage, marcada por uma estética dos anos de 

1950, onde Valesca parece como uma dona de casa realizando uma receita de bolo 

enquanto dança com dois de seus bailarinos. 

Diferentemente dos dois exemplos anteriores, nessa música a proposta é mais 

parecida com as letras que fizeram sucesso na época do Gaiola das Popozudas e que tiraram 

Valesca do anonimato. “Pimenta” traz outros elementos, como por exemplo o uso de 

palavras que possibilitam o duplo sentido e retomando como temática principal a relação 

sexual entre um casal. Vale notar também que nesta letra usa-se a palavra “nega” que é uma 

raridade no funk. Apesar de grande parte dos cantores serem negros ou descendentes de 

negros com a pele um pouco mais clara, a questão racial dificilmente aparece nas le tras dos 

funks. Salvo algumas poucas exceções como “É Som de Preto” de Amilka e Chocolate. 

 

Letra de “Pimenta” (2017) 

 

É diferente 
Fica ciente que o negócio aqui é quente 

Mexe com a mente hipnotiza muita gente 
Tem o poder de te fazer pirar 

Ai que vontade que me dá 
 

Da uma loucura 

É viciante, ela é feita de açúcar 
Na rua é santa, mas em casa ela é maluca 

É impossível não se apaixonar 
Agora eu quero ver parar 

 
Tá gamadin na minha treta 
Ela é mais quente que pimenta malagueta 

Tá viciado no chazinho aqui da preta 
Agora vai comer na mão aqui da nega, nega (2x) 

 

Agora ele 

Manda mensagem todo dia, toda hora 
 

145 
https://www.youtube.com/watch?v=lVT1wVtOt4M acessado em 29/11/17 

https://www.youtube.com/watch?v=lVT1wVtOt4M
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Se eu digo não já faz beicinho, quase chora 

Já não consegue mais se controlar 
Vai fazer o que eu mandar 

 

Enquanto isso 
Vou provocando, vou deixando a coisa louca 

Atrás da gata, eu escondo uma loba 
Já tá virando o meu brinquedinho 

Que peninha, coitadinho! 
 

Em 2016, Valesca lançou a música “Viado”146. Como já comentado nos capítulos 

anteriores, a funkeira carioca tem uma ligação muito próxima com o público LGBT e, 

segundo ela, essa foi uma canção dedicada a eles e ao apoio que eles a dão. Vale lembrar 

que a palavra “viado” nesse contexto é usada como um pronome de tratamento, comumente 

usado nas gírias dos jovens do Rio de Janeiro, sendo eles gays ou não, sendo assim não há 

intensão de ser ofensivo ou homofóbico. 

A música na verdade narra uma aventura sexual vivida por uma mulher que quer 

contá-la para o seu amigo gay. No videoclipe, Valesca vive uma policial que trabalha em 

uma carceragem masculina. Por estar num posição hierárquica acima dos presos fictícios, 

Valesca acaba tirando vantagem da situação para poder provocar os detentos. 

Por se tratar de uma música voltada especificamente para um determinado público, 

“Viado” conta com pouco mais de 4,7 milhões de visualizações. Algumas polêmicas 

envolveram o videoclipe, que chegou a ser advertido pelo YouTube, pelas imagens usadas 

de homens desnudos. Dessa forma, só tem acesso ao videoclipe pessoas que são 

cadastradas no site como maiores de 18 anos, o que de certa forma impediu que a música 

caísse no gosto popular, dado que grande parte dos consumidores de funk são jovens e 

adolescentes. 

 

Letra de “Viado” (2016) 

 

Aiaiai ai 

Aiaiaiaiaiaiai 
Aiaiai ai 

 

Viado! 

Viado, hoje eu quero te ver 
 

146 
https://www.youtube.com/watch?v=LIZrFKxPumE acessado em 29/11/17 

https://www.youtube.com/watch?v=LIZrFKxPumE
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Tô doida pra te fofocar 

Eu disse que eu ia fazer 
Você não quis acreditar 

 
Que ontem eu botei pra ferver 
Hãm! Ninguém mandou duvidar 

Agora ele já entendeu 
Valesca sabe provocar 

 

Gostoso, 

É meu jeito perigoso 
Várias quicadas e tal 
Sento e rebolo gostoso 

É meu um jeito perigoso 
Várias ficadas e tal 

Ai ai ai 
 

Em 2015 foi lançado “Sou Dessas”147, música que teve até uma versão criada com a 

participação da cantora baiana Claudia Leite. Contudo, a versão de mais fez sucesso foi a 

de Valesca cantando sozinha. Sem ter um videoclipe oficial, “Sou Dessas” conta com 3,6 

milhões de visualizações até o momento, e é, das músicas lançadas por Valesca em sua 

carreira solo a que mais se inter-relaciona com o discurso feminista que a cantora tem e 

propaga em suas entrevistas. Escrita pelos mesmos compositores de “Beijinho no Ombro”, 

Wallace Viana e André Vieira mantiveram uma parceria com a funkeira e escreverem 

grande parte das músicas citadas acima. Com uma letra que narra as possibilidades de uma 

mulher que não abaixa a voz, independente e sexualmente ativa, “Sou Dessas” também 

relembra a temática presente nas antigas músicas do Gaiola das Popozudas. 

 

Letra de “Sou Dessas” (2015) 

 

Sou dessas que fala o que penso bem na tua cara 
Sou dessas que nunca levou desaforo pra casa 

Sou dessas que se for preciso até falo mais alto 
Sou dessas que roda a baiana sem descer do salto 

 
Sou dessas que se arruma toda só pra provocar 
Sou dessas que de vez em quando gosta de aprontar 

As vezes tomo um negocinho só pra me soltar 
Vou te mostrar como se joga se quiser brincar 

 
147 

https://www.youtube.com/watch?v=8KUzfFxhlEA acessado em 29/11/17 

https://www.youtube.com/watch?v=8KUzfFxhlEA
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E se quiser eu 

dou Se eu 
quiser vou dar 

Um pouquinho de 
moral Mas não 
pode gamar (2x) 

 
Sou dessas de 

fazer Sou 
dessas de 
zuar 

Sou dessas que se 
amarra E gosta 

muita é de (3x) 
 

As letras de Valesca aqui apresentadas marcam uma grande diferença entre o 

início de sua carreira para o momento atual. Se no começo o que estava em alta no 

mercado funkeiro era o chamado “funk putaria”, assim eram criadas e compostas as 

músicas que Valesca interpreta. Se no momento atual o público não consome tanto 

esse subgênero do ritmo, os cantores se adaptam, assim como Valesca. 

De maneira geral a intenção em apresentar essas canções se deu pela 

necessidade de ilustrar o contexto de produção cultural no qual Ivy Queen e Valesca 

Popozuda fazem parte. Para entender como essas canções são preparadas para a 

recepção do público e qual a temática específica proposta por essas músicas e por 

seus videoclipes, que na atualidade são um importante elemento para ampliar a 

análise musical, visto que música e vídeo coexistem praticamente na mesma 

intensidade, dada a democratização do acesso à internet e a importância que as mídias 

e redes sociais possuem no cotidiano das pessoas. 
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Considerações Finais 

 
 

Esse trabalho buscou ao longo de seu desenvolvimento traçar inicialmente um 

panorama do funk e do reggaeton, a fim de entender como esses dois gêneros se 

encontram dispostos nas sociedades onde estão inseridos. Buscou-se propor uma 

explicação sobre as condições sociais de onde eles surgem e crescem até alcançar a o 

mainstream da indústria cultural e conferindo renome a esses artistas populares que 

geralmente são tratados como uma massa homogênea. 

Entendendo que esses gêneros musicais são compostos predominantemente 

por homens, as poucas mulheres presentes são entendidas como uma resistência a 

essa dominação. Entretanto essa resistência deve ser analisada com certa cautela,  

dado que por vezes, acaba-se por reafirmar estereótipos que mantêm as mulheres em 

uma posição socialmente subalterna e também que as relações entre essas cantoras e a 

indústria cultural se dá de forma muito contraditória e conflituosa, indo desde as 

questões estéticas até sua relação com o mito da democracia racial ainda existente nos 

dois locais abordados, Rio de Janeiro e Porto Rico. 

Após apresentar esse panorama, buscou-se um recorte em duas artistas Ivy 

Queen e Valesca Popozuda, uma de cada um dos gêneros musicais, com a intenção de 

contar o desenvolvimento desses gêneros a partir de suas trajetórias e de suas falas 

sobre empoderamento da mulher e feminismo 

Buscou-se também conceituar o que significaria feminismo, entendendo-o 

como um movimento polissêmico, policlassista, multirracial, multiidentitario, plural e 

heterogêneo, que dificilmente pode ser entendido como uma coisa única e finalizada. 

Pelo contrário, as lutas do feminismo estão, no contexto atual, para além do campo de 

equidade de direitos jurídicos, estando assim presentes também no campo simbólico, 

que nos mostra muito de como se entende e se percebe o papel da mulher  

socialmente. Consequentemente as lutas por igualdade estão em constantes mudanças, 

criando processos longos e profundos de desconstrução. Dessa maneira, se tais 

artistas apresentadas ao longo do trabalho se identificam como feministas, julgo ser 

injusto deslegitimar o discurso delas usando como argumento uma possível falta de 

base histórica e conceitual. Elas devem ser entendidas como mulheres que estão em 

processo de desenvolvimento, assim como qualquer um de nós. Contudo elas se 

encontram dentro de uma grande máquina formadora de contradições que é a  

indústria cultural. 
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Acredito que as discussões e os pontos trazidos nesse trabalho são apenas o 

início de um debate que deve ser pensado em conjunto e que está em constante 

transformação. Acredito que tanto Ivy como Valesca, podem servir de ponto de 

partida para as novas gerações de cantoras que buscam cantar sua importância como 

mulher de maneira mais justa, menos estereotipada e menos hipersexualizada. 

Como já comentado na introdução esses ritmos musicais estiveram presentes 

na minha vida sempre de maneira muito significativa, ainda que por vezes complexa. 

Minha intenção com esse trabalho foi buscar a construção social que motiva esse 

desconforto para a partir daí entendê-lo e valorizá- lo como uma manifestação 

cultural, que talvez tenha mais pontos a favor do que contrários. 

Assim como o funk desperta em mim uma grande sensação de pertencimento, 

de saber de qual lugar em vim e de valorização das minhas origens, o reggaeton me 

impulsiona a ir mais além para sair do isolamento cultural que se encontra 

condicionado o Brasil diante da riqueza de possibilidades que apresenta a América 

Latina. A vontade de aprender espanhol, assim como a vontade para realizar o 

intercambio no México e não em Portugal ou na Espanha, surgiu a partir dessa 

necessidade de querer e conseguir me comunicar com quem está mais próximo 

geograficamente falando, além da grande vontade de conhecer mais de perto esses 

povos que tanto tem em comum historicamente, apesar da diferença linguística; e que 

quase nada sabemos sobre eles. 

Coincidência ou não, atualmente os cantores brasileiros que mais promovem 

um intercâmbio cultural com outros países latino-americanos são cantores de funk, 

mais especificamente as mulheres cantoras, como Anitta e Ludmilla, que estão se 

aproximando justamente do reggaeton, principalmente o produzido na Colômbia. 

Assim como aconteceu comigo, produtores e artistas também acharam esses gêneros 

musicais parecidos, historica e esteticamente, resolvendo misturá- los, para minha 

alegria e de muitos outros. 

Acredito que a tentativa de romper apresentada neste trabalho, ainda que 

minimamente, com um eixo de produção cultural voltado apenas para as produções 

estadunidenses e europeias, extensivamente estudadas durante a graduação, aponta 

para uma resistência que considero ser muito relevante no contexto que vivemos 

atualmente. Enquanto futura produtora cultural e mulher, considero que ao escrever 

sobre funk e reggaeton sem desvalorizá- los e buscando dentro deles a resistência 



85 
 

feminina, em certa medida tento combater, como sabiamente escreveu Chimamanda 

Adiche, o perigo da história única, que os coloca automaticamente como 

manifestações culturais indignas e inferiores e os considera em sua totalidade 

machistas e sexistas. Por fim, espero que durante o trabalho tenha conseguido deixar 

claro que rebolando ou não, cantando nossa sexualidade ou não, vivas nos queremos. 
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