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Apresentação

Pontos de partida, pontos de encontro
Nísio Teixeira e Graziela Mello Vianna1

Alguns livros coletivos nascem em um evento acadêmico. Outros,
surgem em torno de temas determinados pelos editores. Este livro é um
ponto de encontro - encontros, aliás, dos mais diversos, como veremos a
seguir - de pesquisadoras que se reuniram em torno de interesses semelhantes de investigação. A proposta deste livro surge assim a partir de
várias conexões produzidas pelo organizador e pela organizadora do
volume, no âmbito da atuação nas experiências de ensino (da graduação
a pós), pesquisa e extensão, num arco de conexões temporais e espaciais
que partem sobretudo do período compreendido entre os anos de 2014
a 2018, alcançando sua formatação final em 2020.
O ponto de partida de tais conexões foram as discussões do então
grupo de pesquisa GrisSOM - hoje rebatizado como Escutas - em torno
das sonoridades e canções. Tais discussões se bifurcaram em uma experiência, então mais pontual, de ensino e iniciação científica no projeto
1. Professores Associados do Departamento de Comunicação Social da UFMG, integrantes
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG (PPGCOM/UFMG)
e coordenadores do grupo de pesquisa em Sonoridades, Comunicação, Textualidades e
Sociabilidade (Escutas).
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Jovens Talentos para a Ciência em 2014, mas também em disciplinas laboratoriais oferecidas a discentes da graduação em Comunicação Social na
UFMG, que inclui o Laboratório de produção de textos - crítica musical,
oferecido desde 2017. Parte dessa produção, por sua vez, era direcionada
para o programa Conte uma Canção, da rádio UFMG Educativa (104,5
FM) que integra o projeto de extensão Aqui e Outrora, vinculado ao
Escutas.
Assim, o núcleo embrionário dos textos aqui reunidos surgiu primeiramente a partir desse circuito. A então graduanda Aniele Ávila Madacki
desenvolveu para o Jovens Talentos em 2014 um trabalho sobre a construção de imagens nas canções de malandragem na era Vargas. O artigo
concluído para este trabalho a levou a produzir, em 2015, o seu trabalho
de conclusão de curso, cuja banca foi composta pela Bárbara Altivo,
então egressa e futura doutoranda do Programa de Pós-Graduação
em Comunicação Social da UFMG. Bárbara Altivo, em um momento
anterior, havia sido convidada para organizar uma apresentação para
o então GrisSOM do livro de Muniz Sodré, Samba, o dono do corpo
(SODRÉ, 1998). O TCC de Aniele, por sua vez, inspirou seu ingresso na
pós-graduação em Filosofia pelo Instituto de Estudos Brasileiros (IEB)
da Universidade de São Paulo (USP) e a dissertação ali defendida em
março de 2020, Do samba ao funk: a malandragem feminina nas letras
das canções da música contemporânea do Brasil (MADACKI, 2020), sob
orientação de Stelio Alessandro Marras, da qual foi retirado o capítulo
aqui apresentado.
Ainda em 2015, Nísio Teixeira recebe pelo e-mail a dissertação da
ex-discente Isabela Senra, dos tempos do curso de Jornalismo do Centro
Universitário de Belo Horizonte, onde havia sido professor entre os
anos de 1999 a 2009. O ponto comum foi uma troca de trabalhos em
torno da representação da identidade do feminino na canção. Isabela
Senra enviou a dissertação Canções vadias: mulheres, identidades e
música brasileira de grande circulação no rádio, defendida em 2014 no
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal
de Pernambuco, sob a orientação de Jeder Janotti Jr. O artigo proposto
neste volume é também retirado da dissertação. Essa troca aconteceu
porque Nísio havia enviado a ela a comunicação para o II Congresso
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Internacional de Estudos do Rock, realizado naquele ano de 2015 em
Cascavel (PR), em torno do protagonismo feminino do início do rock
brasileiro (TEIXEIRA, 2015). Naquele encontro paranaense, a coordenadora da mesa, Aline Rochedo, apresentava um trabalho semelhante,
mas com arco maior sobre este protagonismo, que chegava até os anos
1980 e derivada da sua tese, então em curso “Afrodite se quiser”: o protagonismo das mulheres no rock brasileiro nos anos 1980, orientada por
Surama Conde Sá Pinto e defendida em 2018 no Instituto de Ciências
Humanas e Sociais - Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. Ao retomar o contato com Aline
para a proposição deste livro, encontramos o Pachamama devidamente
agregado ao nome, explicitando, afinal, uma carreira de lutas e militância à causa nativa e ancestral, sobretudo a conexão aos Puri, que ela
representa e que se evidencia no texto por ela aqui apresentado.
Em fevereiro de 2017, aconteceu a banca de graduação de Isabela
Santiago, orientanda de Tamires Coelho, sobre a obra de Maysa, Rita
Lee e Vanessa da Mata (SANTIAGO, 2017). Mesma ocasião em que teve
início a oferta constante da disciplina de crítica musical e também a
confirmação de que nós, através do então GrisSOM, organizaríamos
localmente o VII Musicom, evento realizado pela Rede de Pesquisadores em Comunicação e Música – Rede Musicom, entre os dias 9 e
11 de outubro na Universidade Federal de Minas Gerais. Derivados
desse trabalho de conclusão, o texto de Isabela e Tamires, bem como o
de Aniele, tiveram suas versões previamente apresentadas no evento. A
estes se juntaram outros trabalhos igualmente apresentados neste VII
Musicom: o de Amanda Lira e os das Bárbaras Monteiro e Altivo, respectivamente integrante e convidada do GrisSom. Amanda Lira trouxe uma
abordagem sobre a compositora Marisa Resende produzida a partir
de trabalho desenvolvido para a disciplina de crítica musical; Bárbara
Altivo, inspirada pelos movimentos iniciais de sua tese Rosário dos
kamburekos : espirais de cura da ferida colonial pelas crianças negras no
Reinadinho (Oliveira-MG), orientada pela professora Luciana Oliveira
e pela mestra Pedrina dos Santos, apresenta uma discussão em torno
das zuelas de Pombagira. Por outro lado, inspirada mais pelos movimentos finais de sua dissertação sobre duas divas da Era do Rádio brasi-
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leira, Bárbara Monteiro elabora uma discussão em torno das Meninas
direitinhas: questões de gênero na música brasileira e nas trajetórias de
Emilinha Borba e Marlene (MONTEIRO, 2018). A dissertação, também
orientada pela professora Luciana Oliveira, foi defendida em 27 de abril
de 2018, tendo na banca Nísio e Ana Carolina Murgel, referência que se
evidencia em alguns dos capítulos que compõem este volume. Diante de
vários trabalhos afins e importantes, naquele início de semestre letivo (e
logo após a realização do VII Musicom), chegamos a pensar na possibilidade de organizarmos um evento dedicado especificamente a derivações da temática sobre a participação da mulher no meio musical. A
organização do evento (ainda) não avançou, mas a vontade de materializar esse encontro permaneceu latente.
Ainda naquele primeiro semestre de 2018, Tayrine Vaz era graduanda na disciplina de Projetos BII - Jornalismo e através de seu tema de
interesse na disciplina sobre as mulheres no telejornalismo esportivo,
soubemos de seu artigo com a colega professora Regiane Garcêz Feminejo e a representação política não eleitoral: um estudo sobre a cobertura jornalística das cantoras de música sertaneja e temáticas feministas
(SILVA e GARCÊZ, 2018) apresentado no Intercom daquele ano. Temática, por sua vez, de trabalho de outra discente, mestranda da PUC-MG,
Damiany Coelho, que àquela ocasião também caminhava para a qualificação de sua dissertação O “femi” do feminejo: ambiguidades e contradições na presença da mulher na música sertaneja brasileira (COELHO,
2019) orientada pelo professor Mozahir Salomão Bruck, defendida no
ano seguinte. A conexão pareceu-nos muito evidente e, novamente, foi
promovida ali uma ponte dialógica entre os dois trabalhos - os quais
também foram o ponto de partida, respectivamente, para os capítulos
aqui apresentados por cada uma.
Assim, concentrado em diversos encontros neste arco temporal de
2014 a 2018, percebemos um enredamento de trabalhos distintos e
interessantes em torno da temática feminina e da canção. Como visto,
todas estas apresentações inspiraram os capítulos aqui apresentados e,
portanto, evidenciam também uma experiência prévia de compartilhamento e repercussão pública das ideias aqui expostas. Como dito, um
primeiro movimento foi ensaiado pelo GrisSom para promover uma
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reunião destas experiências em um volume e as discussões preliminares
tiveram início - mas apenas, e pontualmente, com as egressas da UFMG
em 2019. Com o contexto da pandemia se instalando no início de 2020,
a ocasião tornou-se propícia para convocar as autoras e seguir no planejamento, ampliando o convite para aquelas não egressas da UFMG,
como Aline Pachamama, Damiany Coelho e Isabela Senra, aproveitando
a circunstância de imersão remota e on line em que estávamos, o que
nos aproximou das autoras, algumas distantes geograficamente de nós.
Para completar esse circuito de encontros, foi convidada a doutoranda Lucianna Furtado, então recém chegada ao GrisSom, que iniciava
naquele momento a sua pesquisa sobre mulheres e samba, sob orientação da professora Laura Guimarães. Na reunião de abertura, foi colocada ainda a possibilidade de chamar outras possíveis colaborações à
ideia do livro que, finalmente, avançava. E assim Lucianna acabou
convidando Barbara Lima, que contribuiu com o texto aqui apresentado que relaciona Billie Holiday à Elza Soares. Lucianna e Laura, por
sua vez, trouxeram um trabalho gerado diretamente do contexto da
pandemia: as lives da cantora Teresa Cristina. Tamires Coelho, além do
texto produzido com Isabela Santiago a partir do trabalho de conclusão
de curso mencionado, escreveu ainda outro inspirado em Luedji Luna.
Assim, estes três textos, juntamente com o de Aline Pachamama, foram
produzidos especificamente para este volume.
Com o retorno remoto das aulas e o reajuste geral da rotina de cada
uma, as frutíferas conversas preparatórias, que marcaram os meses de
abril a junho de 2020, foram suspensas para que pudéssemos, então,
reunir os textos e preparar os volumes. A concepção final do volume,
bem como as diretrizes para seu prefácio foram concebidas a partir
desses encontros.
A chegada das graduandas Luíza Lisboa e Nataly Santos ao GrisSom,
já rebatizado de Escutas em 2019, contribuíram para o movimento final
desta publicação. Orientadas por Graziela Mello Vianna, desenvolvem,
em seu trabalho final de conclusão de curso, podcasts e um site focado
em musicistas e compositoras femininas. Assim, o envolvimento com
a leitura dos textos tornou-se uma bibliografia prévia ao trabalho de
conclusão de curso e, a partir desta experiência, foram convidadas
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a produzir a edição do prefácio que se segue, articulando os apontamentos registrados, porém dispersos, das reuniões pelas demais autoras
com a perspectiva do volume, sugerindo também a ordem dos capítulos
apresentados. Exercício fundamental de articulação das vozes coletivas
das autoras que, a nosso ver, abre o livro e encerra de forma mais que
adequada o ciclo de um trabalho que, afinal, envolveu pesquisadoras da
graduação ao pós-doutorado e reverberou ainda ensino e extensão.
Esta é, portanto, a trajetória deste volume, que enreda mulheres
incríveis, distintas, anônimas e célebres em um amplo arco de discussão.
Como bem observado por Lucianna Furtado, a ordem dos capítulos
remete a uma ideia de continuidade cronológica em duas dimensões:
uma tecnológica, partindo dos recortes de jornais e passando por (i)
materialidades diversas até chegar nas lives da pandemia, e uma histórica, com o diálogo entre as contribuições de múltiplas lutas feministas
ao longo das décadas e em variados contextos atravessados pela música.
Da mesma maneira como os suportes materiais fundamentam novas
tecnologias, e seus novos usos operam ressignificações em práticas
comunicacionais já conhecidas, as lutas das mulheres que vieram antes
de nós abriram os caminhos para chegarmos até aqui e seguirmos com o
processo histórico de reconstrução das relações de gênero rumo à igualdade. Observar as pistas deixadas por essas mulheres ao longo desse
caminho de reconstrução é o nosso ponto de partida, que agora espera,
com a leitura atenta de você, leitora e leitor deste volume, transformá-lo
em mais um importante e novo ponto de encontro.
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Prefácio
Luíza Lisboa e Nataly Santos

A participação das mulheres na música tem sido historicamente
condicionada pelas estruturas sociais impostas ao gênero feminino.
Além de terem maior dificuldade de acesso à prática musical - o que é
intensificado de acordo com a raça e com a classe social em que estão
inseridas -, nesse cenário, ainda têm suas narrativas e subjetividades
registradas a partir de perspectivas externas, masculinas. Mais do que
transcender espaços artísticos, a presença da mulher na música promove
a sua existência social, simbólica e política, tornando-se um mecanismo
para exceder lugares esperados, comportamentos previstos e controlados, bem como a própria materialidade opressora sobre o feminino.
A sororidade, termo que vem aparecendo cada vez mais no vocabulário brasileiro1, é entendida como atitude de solidariedade ou aliança
entre mulheres. É necessário sublinhar, no entanto, que apenas o afeto
(ou a alegação de afeto) não aplaina as diferenças sociais existentes,
inclusive, entre mulheres. Pelo contrário, grande parcela da razão
1. Em 2020, as buscas pela palavra no Google aumentaram 250% após uma participante do
Big Brother Brasil utilizá-la no programa de televisão aberta.
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do feminismo e da sororidade é nos permitir reconhecer e combater
as opressões que atravessam o gênero. Neste volume, uma parcela da
multiplicidade das vivências (e sonoridades) do feminino no Brasil é
acolhida - do sertanejo às religiões; da instrumental contemporânea ao
canto originário. A música, mais do que como uma forma de expressão
artística e cultural, aparece aqui como recurso que evidencia políticas e
conjunturas sociais relacionadas às mulheres.
As discussões pautadas na liberdade do corpo ou nos direitos de
trabalho, por exemplo, não alcançam a totalidade de contextos produzidos pelas opressões de gênero - as mulheres negras saíram de suas casas
para trabalhar por necessidade e sob condições precárias muito antes de
as mulheres brancas reivindicarem o trabalho como uma conquista; para
as mulheres originárias, o direito ao território, à morada, entre outros,
pautam ainda outra luta. Não por isso, no entanto, estes debates perdem
a sua validade. As formas de resistência são plurais e não excludentes.
No chamado feminejo, mesmo que o termo feminista não seja orgulhosamente proclamado, as pautas de gênero são, de alguma forma,
levadas adiante. Acionamos recortes como esse para realçar as discussões que tangem as mulheres sem nos limitarmos às práticas e produções ancoradas em teorias e discussões setorizadas. Pensando a partir de
questões (muito mais do que de respostas) divergentes, é possível traçar
caminhos mais amplos, estradas mais largas e que chegam mais longe.

Como estabelecer o lugar das mulheres na música?
A criação e a perspectiva femininas precisam ser amplificadas para
que sua presença não mais configure exceção ou expressão momentânea,
mas seja incorporada e consolidada como integrante daquele universo.
O reconhecimento do trabalho de mulheres não somente como cantoras,
mas também instrumentistas, compositoras, produtoras e ouvintes
críticas deve ser reconhecido sobretudo pelas próprias mulheres.
No sertanejo, por exemplo, quando Paula Fernandes ganhou destaque
nos anos 2000, praticamente isolada na música sertaneja contemporânea, ela abriu caminho para que outras viessem depois. Artistas
mulheres passaram a figurar entre representantes de maior sucesso no
gênero musical a partir de 2015.

PREFÁCIO

21

A ocupação dos espaços de poder, inclusive na música, passa pelo
fim da competitividade entre mulheres. No meio artístico, remonta à
era do rádio uma certa naturalização, pela mídia, da divulgação e incentivo a este tipo de rivalidade, como Emilinha Borba e Marlene, o que
serve apenas para dividir e enfraquecer a presença delas nesse ambiente
como se houvesse espaço para apenas uma “rainha”, uma cantora, seja
de sertanejo, samba ou rock - ao passo que a presença dos homens não
é limitada da mesma forma. No entanto, como demonstrado no fenômeno feminejo, o protagonismo das mulheres na música é ainda mais
forte quando é coletivo.
Salientamos, sobretudo, que apenas a presença de mulheres em posições de destaque não traz, necessariamente, mudanças de comportamento ou de tabus enraizados. A rebeldia das “malandras” ou a popularidade das “meninas direitinhas” da rádio, por exemplo, por mais que
promovam alguma emancipação, ainda continuam levando mulheres
a classificações redutoras e até mesmo violentas. A participação feminina na história da música nem sempre foi (e nem sempre é) resolutiva, restringida muitas vezes por estruturas de poder externas e mais
rígidas. Os alcances e limites dessas participações devem ser vistos com
um olhar crítico - reconhecidos, porém tensionados.
Voltando ao caso do feminejo, observando os novos caminhos desobstruídos para novas compositoras, cantoras e instrumentistas do ramo,
é central que as artistas não somente ocupem ambientes e conquistem
visibilidade, mas principalmente levantem questionamentos e debates
acerca dos papéis de gênero, oportunidades desiguais e preconceitos
vivenciados por mulheres fora e dentro do estilo musical.
No sistema capitalista, o patriarcado encontra as condições ideais
para a sua plena operação. O domínio masculino constrói e mantém
estruturas sociais, políticas e econômicas que funcionam em desfavor
das mulheres. Na indústria cultural, o valor da participação feminina é
mensurado a partir de uma régua fálica que visa a manutenção de normas
e organizações que privilegiam e destacam homens. Por outro lado, o
mesmo sistema se apropria de pautas relacionadas à luta das mulheres
e as transformam em objeto de consumo, subvertendo e domando seus
significados e objetivos originais.
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Brechas e estratégias de sobrevivência
A transformação das relações de poder é um processo árduo, lento
e não definitivo. Nada garante que os poucos passos conquistados não
sejam alvo de retrocessos a não ser a vigilância permanente. Nesse
cenário, as estratégias de sobrevivência envolvem movimentos de cessão
e retenção. Se não há como romper completamente com as estruturas
de opressão, elas podem ser utilizadas em alguma medida como ferramentas de acesso.
Quando os lugares são construídos para excluir a presença de
mulheres, a brecha é, na verdade, a única opção possível de sobrevivência. Apesar de desprivilegiado, o lugar dessas mulheres traz consigo
uma peculiaridade que Collins (2016) apontou ao descrever a potência
das estrangeiras de dentro: quem se encontra nessa situação de ter que
agir na brecha frequentemente desenvolve a habilidade de “ver padrões
que dificilmente podem ser percebidos por aqueles imersos nas situações” (Collins, 2016, p. 100).
Uma das estratégias executadas pelas mulheres para se manter nestes
espaços é a apropriação das ferramentas de opressão para instrumentalizá-las, estrategicamente, a seu favor: como formas de alavancar suas
carreiras, conquistar certos espaços na indústria musical, ou mesmo
como resposta às dinâmicas de violência simbólica. Encaixam-se aí
a exploração midiática dos “escândalos” de Maysa, o humor caipira
de Inezita Barroso, o deboche às normas de comportamento, a transformação de canções/versos sexistas através da performance de Elza
Soares. Podemos identificar, assim, certa engenhosidade da parte dessas
mulheres em se apropriarem das ferramentas a seu alcance para desenvolver formas de sobreviver nesses espaços, consolidar seus lugares e
contestar as violências a que são submetidas. Mesmo quando se colocam
passíveis dessa “instrumentalização”, podem instaurar um outro lugar
não previsto e apropriar-se estrategicamente dela.
Observamos na trajetória de Marisa Rezende, por exemplo, a criação
de seus próprios lugares de sobrevivência. Se a estrutura não a comportava, ela mesma encabeçava projetos e iniciativas. Isso contribuiu não
apenas para que ela exercesse o seu trabalho, como também agregasse junto a si outras profissionais. Outra atitude recorrente na vida
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de Marisa foi o aproveitamento de oportunidades: se, por um lado, sua
vida familiar lhe demandou certa dedicação de tempo e de recursos, por
outro, foi por conta de suas mudanças em família que ela teve acesso
a novos ambientes de estudo para se aprimorar em sua carreira. Nesse
sentido, criar e ocupar são dois dos movimentos possíveis na tentativa
de sobrevivência em um cenário - em tantos sentidos - restrito, como o
da música erudita.
Para subverter normas e expectativas sexistas, além de se tornarem
protagonistas de sua própria carreira, é importante que haja uma
mudança nas letras das canções cantadas pelas mulheres. Embora sejam
artistas a interpretarem as letras, a perspectiva das músicas ainda marca,
muitas vezes, o lugar do homem. São poucas as canções que promovem
o público feminino à posição de sujeito e isso não é algo trivial.
Embora os homens e outros sujeitos privilegiados pelos eixos de
poder também possam e, eticamente, devam oferecer contrapontos aos
modos de opressão, na medida em que entendemos o silenciamento das
mulheres como uma forma de violência simbólica e epistêmica, vemos
que não é possível formular narrativas e ações políticas de resistência
efetivas sem considerar as perspectivas femininas e feministas nesse
debate. A construção do lugar das mulheres na música passa, de maneira
fundamental, pela reescrita crítica da história musical e pela valorização
das contribuições das mulheres que, mesmo sufocadas pelos regimes
patriarcais de visibilidade e escuta, encontraram formas de erguer suas
vozes.

Presentes e futuros a partir da ancestralidade
“Nossos passos vêm de longe” é uma frase muito utilizada por intelectuais e militantes negros para ressaltar algo valioso a eles e aos que
lutam por uma sociedade mais justa e igualitária: reconhecer o que foi
feito anteriormente é mais que um exercício de gratidão. É uma forma
de construir um futuro que não carregue tantas sombras do passado.
Ao indagarmos sobre as estratégias possíveis para subverter as
formas normativas de ser, existir, criar e performar, nos deparamos
com a necessidade de olhar para além de nós mesmas e de nosso tempo,
encontrando apoio na historicidade das questões que nos mobilizam.
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Assim como um projeto de pesquisa demanda um levantamento do
estado da arte, os movimentos sociais nos ensinam que o combate ao
sexismo, ao racismo e a outras formas de opressão não se iniciou e nem
há de se encerrar em nosso próprio tempo de vida.
Reconhecer o caminho já percorrido pelas mulheres é fundamental
ao pensarmos no avanço e nas conquistas femininas no meio musical.
Contar e documentar a história daquelas que hoje chamamos de
pioneiras nos permite entender não apenas os desafios superados, mas
sobretudo as demarcações que nos proporcionam o espaço hoje ocupado
pelas mulheres. Defender esse lugar e registrá-lo, nesse sentido, não é o
resultado de uma iniciativa individual, mas coletiva, na medida em que
são atitudes que nos remontam àquelas que nos antecederam.
As que vieram antes de nós abriram caminhos para nossa humanidade e cidadania como as conhecemos hoje, bem como nos lembram
da necessidade de continuarmos trabalhando para barrar retrocessos
e avançar na reelaboração cultural e política da sociedade de maneira
orientada pela igualdade. Nesse gesto, podemos agir no presente e abrir
novos campos de futuros possíveis a partir das formas de luta e resistência empreendidas por nossas ancestrais.
Nesse sentido, o posicionamento de Teresa Cristina em suas lives, por
exemplo, nos mostra que a conquista de maior visibilidade individual
não deve ser tomada como um fim em si mesmo, mas como uma plataforma para fazer reverberar iniciativas populares de resistência, para
promover as carreiras artísticas de outras mulheres e homens negros,
para o debate e conscientização política no combate ao racismo, sexismo
e demais formas de opressão.
Embora os homens recebam mais destaque como “grandes sambistas”,
as mulheres negras foram centrais para sua elaboração e reinvenção ao
longo da história. Testemunhamos uma virada positiva nos estudos
sobre o tema que vem resgatando, nos últimos anos, a importância de
Tia Ciata e outras tias baianas na criação do samba carioca e, de modo
mais amplo, valorizando as contribuições das mulheres como protagonistas nesse gênero musical (SANTANNA, 2019).
Enfatizando o samba como criação coletiva nascida da adversidade,
de forma aliada aos ensinamentos das figuras ancestrais e aos modos
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de sociabilidade que constituem esse gênero musical, Teresa Cristina
consegue alinhavar o legado musical-intelectual de grandes sambistas
a suas práticas cotidianas nas lives, fortalecendo laços das comunidades
negras e ampliando suas vozes.
***
A música se mostra como um mecanismo de subjetivação do feminino - palco para que mulheres articulem operações de resistência
poética e política, como outras produções recentes também vêm apontando - como a já mencionada obra de Santanna (2019); Soares, Lins e
Mangabeira (2021), dentre outras..
Acreditamos que a mobilização das mulheres é um importante
instrumento para que o feminino ganhe força e visibilidade não só no
cenário musical, mas em todos os espaços. A própria elaboração deste
volume, a partir da reunião de trabalhos e de mulheres, proporciona um
encontro que se faz potente, ainda mais, pela diferença.
Os temas mencionados - e ainda outros mais - serão tratados neste
volume a partir também de outra pluralidade de abordagens e metodologias, expressando sua própria riqueza e potencialidade: como os
estudos da performance (ZUMTHOR, 2007), da canção (TATIT, 2003),
da escrita de si (RAGO, 2013; BUTLER, 2015), entre outras.
Apresentamos esta coletânea de trabalhos como uma proposta de
reflexão acerca da história da música e do lugar social das mulheres e
esperamos que, a partir dos questionamentos propostos pelos textos,
espaços sociais e simbólicos possam ser criados ou restaurados.
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Capítulo 1

As mulheres e o meio artístico
musical dos anos 1950
Bárbara de Castro Monteiro

Introdução: as mulheres estão inseridas no meio musical?
A pergunta do subtítulo introdutório acima foi e segue sendo uma
indagação constante na minha vida pessoal e acadêmica. Ela é a “pulga”
que aparece e reaparece em situações diversas, em shows, performances,
nos trabalhos e nas conversas com musicistas e amigas do ramo e,
ainda, na leitura de biografias de artistas, nos grupos de pesquisas e nos
congressos.
Este questionamento insistente foi fundamental para que eu
chegasse a outras perguntas primas e companheiras deste e me dedicasse à pesquisa. Defendi o mestrado em 2018 com a dissertação: A rivalidade entre Emilinha Borba e Marlene: ser mulher na música, na década
de 1950, na mídia e na memória das fãs. Escolhi duas cantoras brasileiras do rádio, que tiveram uma rivalidade e carreiras proeminentes
nos glamourosos anos de 1950, a fim de estudar questões de gênero e as
possíveis origens para o meu descontentamento com o número ainda
reduzido de mulheres nos meios de comunicação e no mercado musical.
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No trabalho realizado, citei o relatório da União Brasileira de
Compositores (UBC) com dados comparativos de homens e mulheres
no mercado musical: “Dentre todos os associados da UBC, apenas 14%
são mulheres e a renda média das mulheres é 28% menor que a dos
homens.” (UBC, 2018). Estes dados foram atualizados em 2020 com a
finalidade de levantar informações sobre a participação das mulheres
no universo musical, mas continuam parecidos aos dados do relatório
passado. Ainda que os avanços devam ser observados e comemorados,
pelos novos dados da UBC as mulheres têm apenas 9% da participação
da fatia de todo o bolo econômico, ou seja, no total distribuído com
arrecadações de direitos autorais da UBC, os homens se alimentam com
91%.
A análise destes resultados é relevante para a mensuração e demonstração quantitativa da resposta evidente: não, as mulheres ainda não
estão totalmente inseridas e são minoria no mercado musical. Eu
poderia, então, finalizar o texto e apontar este dado quantitativo como
uma boa resposta. Porém, mais do que constatar e provar a baixa participação de mulheres na música, importa principalmente o que pode ser
considerado como questões subjetivas, os porquês e os motivos pelos
quais, ainda em 2020, vivemos tal cenário. Há questões que são imensuráveis e aspectos históricos que vão além de uma segmentação desigual do mercado. Por exemplo: os baixos números de participação feminina na música já foram justificativa para subestimar sua competência
técnica, artística e musical. Como compor, atuar, cantar, tocar, arranjar,
tendo além dos exercícios, das partituras, das tarefas domésticas, das
pressões sociais, dos desejos, das expectativas, das violências a responsabilidade de desmontar um caminho de silenciamentos e uma histórica
estigmatização e preconceito contra mulheres que se dedicam à música?
A partir de tais indagações, compartilho algumas das reflexões que
elaborei na dissertação: 1) Primeiramente, além de uma seção com
uma breve biografia das cantoras Emilinha e Marlene, em que aponto
as suas principais referências artísticas e dificuldades encontradas nas
suas carreiras encontradas por serem mulheres, há também, citações
de pessoas que entrevistei: fãs, outras cantoras do rádio e excertos da
Revista do Rádio. 2) Na segunda seção, apresento letras de músicas que
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versam sobre a mulher, algumas cantadas por Emilinha e Marlene, bem
como outros sucessos de um período da era fonográfica brasileira, sob
um ponto de vista crítico às violências e aos modelos exemplares de
gênero ilustradas no cancioneiro da época. 3) Feito este apanhado, na
terceira seção apresento teorias que abordam criticamente a questão da
“falta” de mulheres na música, deixando evidente como operam invisibilizações, silenciamentos e dificuldades na ascendência artística de
muitas mulheres. 4) Uma breve síntese se dá nas considerações finais,
no qual abro pontes e questões com outros artigos presentes no livro.

Emilinha e Marlene e o (difícil) ingresso na carreira de cantora
Ao que parece as incertezas em relação à renda fixa e a falta de
reconhecimento pelos ofícios artístico-culturais nunca trouxeram aos
músicos uma boa visibilidade. Enxergamos este problema como algo de
grande complexidade, no entanto nos deteremos numa crítica comparativa entre os gêneros masculino e feminino para entender o que significava ser cantora no Brasil durante a década de 1950.
É preciso salientar que, mesmo aos homens, ser artista como profissão
não tinha boa aceitação social, principalmente se associarmos a figura
do músico ao malandro. A malandragem nasce por meio do samba
negro-proletário carioca e se estabelece no Brasil a partir da década de
1920, popularizando-se na década de 1930 com a ascensão do rádio. O
malandro debocha dos otários que trabalham, enaltece o samba, a orgia,
a boemia e é motivo de conflito com o trabalhismo de Getúlio Vargas
durante a Ditadura do Estado Novo. Lenharo (1995) distingue os malandros de origem abastada, os “boêmios bem-sucedidos” (p. 30), daqueles
de baixa renda, em geral negros. Para estes últimos, a malandragem não
era uma opção dentro das condições do mercado de trabalho e das dificuldades de se manterem como artistas. O autor explicita a face dura
da malandragem: “a boemia negra e pobre é dançante, musical, alegre,
sensual, mas não deixa também de esconder as faces da violência, da
doença, da bebida, da dor, do esquecimento, da derrota” (LENHARO,
1995, p. 31). Um exemplo de tentativa de afastamento deste estereótipo é
o do compositor Braguinha - então estudante de Arquitetura no começo
do século XX - que adotou o apelido do passarinho arquiteto João de
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Barro (LESSA e MATILDE, 2016) para não desagradar sua família de
origem abastada.
Se era um estigma ruim para os homens, pior para as mulheres.
Tanto Emilinha quanto Marlene contam que foi difícil para ambas o
início das carreiras na esfera familiar, uma narrativa comum a quase
todas as cantoras do rádio. A moral duvidosa da cantora do rádio esteve
relacionada com a circulação pública das mulheres, sua autonomia, as
apresentações noturnas, o assédio dos fãs, a possibilidade de golpes e
chantagens de homens que trabalhavam nos meios artísticos. A artista
mulher, sem dúvidas, tinha um perfil diferente dos homens, Emilinha
e Marlene, por exemplo na Figura 1 em reportagem na RR, associam
qualidades ligadas à feminilidade e os papéis naturalizados da mulher
como “estar bem trajada” e “cuidar do lar” como atributos necessários
para ser uma boa cantora.

FIGURA 1: Marlene e Emilinha opinam sobre o
que é necessário para se tornar uma cantora.
FONTE: Revista do Rádio, edição 491 ano 1959 – p. 64-65.
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Segundo Maria Luisa Hupfer (2009), o início da trajetória de cantoras
populares no Brasil nos tempos áureos do rádio possui, em geral, duas
origens. As filhas de músicos, que os próprios familiares levavam para
fazer teste nas rádios e as meninas que afrontavam a família. Emilinha
se enquadraria melhor no primeiro caso. Apesar de não ser filha de
músicos, podemos dizer que, após relutar, sua mãe a apoiou. Já Marlene
precisou enfrentar a negativa e o repúdio materno para adentrar no
mundo artístico. Os familiares “não admitiam ter entre seus integrantes
uma artista de rádio, vista a partir de meados da década de 1930, como
uma pessoa de moral duvidosa” (HUPFER, 2009, p. 72). A seguir apresentamos como Emilinha e Marlene começaram a carreira artística.
Vitória de Martino Bonaiute nasceu em 1922, na cidade de São
Paulo. Os pais Antonieta Bonaiute e Victório nasceram na Itália, se
conheceram no Brasil e tiveram sete filhos. Marlene (1971) conta que
perdeu o pai quando tinha sete dias de vida por conta de uma tuberculose e nunca o conheceu. Foi batizada como Vitória em sua homenagem.
A família vivia toda em um quarto e eram da igreja batista evangélica,
Vitória chegou a cantar no coro da igreja. Uma de suas fãs1 conta sobre a
rigidez da mãe com os valores religiosos:
Marlene me falou que ela não chegou a ser batizada na igreja. Por
que? Ela, numa tarde que ia a igreja, entrou num bar, parece que era
num bar que estavam os meninos tomando guaraná!. Parece que tomou um gole do guaraná. Aí o pessoal da igreja chamou: disse que ela
ainda não estava preparada (ÂNGELA, 2017. Depoimento à autora).

Por isso, em sua casa não era permitido escutar rádio, nada além de
músicas eruditas e religiosas; as músicas pagãs eram vetadas. Marlene
estudou em um colégio de meninas ricas, teria conseguido uma bolsa
em troca de alguns serviços, conta que lá chegou a aprender a tocar
violão, diz ter tido uma infância difícil e ter sido desprezada. Anos mais
tarde ela avalia que “mamãe não tinha tempo de dar carinhos” (id.),
talvez, por isso “a minha carência de público” (id.). Largou o colégio
para trabalhar e ajudar a mãe: durante o período da noite é que estudava
contabilidade na Faculdade do Comércio. Entretanto, ela dizia ter gosto
1. Para preservar a identidade das fãs, optou-se por usar pseudônimos.
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pelos palcos e se inscreveu para participar na Federação dos Estudantes,
que então estreava o programa A Hora do Estudante, na Rádio Bandeirantes de São Paulo. É neste momento que, aos treze anos, Vitória se
torna Marlene, “não sei se foi por causa da atriz, porque eu não conhecia
a Marlene Dietrich”. O nome artístico era uma estratégia para que não
fosse descoberta pela mãe como cantora e locutora na rádio. Ela também
fugia para assistir algumas apresentações artísticas:
Eu acho que ter visto esse show [Trio de Ouro] influenciou muito a
minha vinda para o Rio. Eu sei que de repente a mamãe entra, avança no palco, e me tira pela orelha, e foi me puxando pela orelha até
em casa, que era a uma quadra, eu apanhei porque fui assistir coisa
do diabo, porque artista é coisa do diabo. Ela tinha essa concepção
(MARLENE apud ARAGÃO, 2012, p. 170).

Vitória passou num teste para Rádio Tupi de São Paulo, apresentava
um programa de tarde e cantava, mas fingia que frequentava a faculdade.
Quando a mãe descobriu que a filha não estava frequentando as aulas
“ela queria saber onde eu estava; então eu inventei mil coisas, preferi
mentir a dizer tanta coisa, que eu nem sei o que eu disse, do que dizer
que eu estava cantando, porque aquilo seria muito pior” (MARLENE,
1971). Marlene sofreu represálias e relata: “o que eu apanhei não foi brincadeira. ‘Você é a vergonha da família. Artista, você. Isso é até pecado’,
minha mãe dizia enquanto me batia” (MARLENE apud ARAGÃO, 2012,
p. 35). Mesmo com a descoberta, Antonieta não sabia que sua herdeira
trabalhava oficialmente em uma rádio e a filha conta que foi ameaçada:
“Você vai parar com essa coisa, dessa mania sua de cantar, de fazer coisa
que não se deve. Porque você é evangélica, eu também sou, e Deus não
gosta disso. Se você continuar e insistir, eu vou prender você no instituto
de menores” (idem, p. 35). Após este episódio, Marlene escolhe apostar
na carreira artística no Rio de Janeiro. “Fui num fotógrafo, tirei fotografias e mandei para o Rio de Janeiro, para o Armando Silva Araújo.
Mandei meu material e ele mandou a passagem para o Rio. Ele mandou
e eu fui, fugi de casa, com medo da mamãe me botar no instituto de
menores.” (id.; ibid.).
No Rio de Janeiro, Marlene consegue passar num teste e se tornar
crooner do Cassino Icaraí, em Niterói, 1941. Dali pra frente oportuni-
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dades se abriram, “eu era muito chamada, por causa do meu jeito de
cantar, talvez porque as outras cantoras se apresentavam paradas. Eu
fugia dos padrões e tinha uma presença de palco muito forte” (id., p.
42). Assim circulou nas casas noturnas mais importantes do Rio, atuou
no Cassino da Urca e na Boate Casablanca. Em seguida conseguiu trabalhar na Rádio Globo e foi contratada para o Copacabana Palace. Sua
primeira gravação data de 1946, mas é em 1947 que grava “Coitadinho
do Papai”, seu primeiro sucesso. “Foi quando fui convidada para cantar
no programa César de Alencar na Rádio Nacional. Um ano depois fui
convidada para ser candidata a Rainha do Rádio. Aí começou a minha
cruz!” (id., p. 46). Marlene também ficou conhecida por atuar também
como atriz de teatro e de cinema: um dos marcos de sua carreira aconteceu em 1957 quando Edith Piaf a convidou para uma das atrações de
seu espetáculo no Olympia, em Paris.
Emília Savana da Silva Borba, nasceu em 1923, no bairro da
Mangueira, no Rio de Janeiro. Seu pai, Eugênio dos Santos Jordão Borba,
era paraense, e sua mãe, Edite da Silva, baiana, tiveram sete filhos. Na
infância da cantora, conta-se que a família Borba vivia num sítio. Com
o tempo, o pai de Emilinha começara a ter problemas financeiros e veio
a falecer, de modo que a família teria deixado a chácara e passado por
momentos de penúria.
Assim como Marlene, Emilinha também começou a carreira artística
cantando às escondidas no rádio. Só que, no seu caso, cantava em dupla
com Bidu Reis: “cantamos na Hora Juvenil da Rádio Cruzeiro do Sul, e
passamos no teste! Fomos então convidadas para cantar todos os dias de
manhã e em pouco tempo, já formávamos a dupla As Moreninhas. Para
nós era uma festa. Imagine! Ainda ganhávamos dois mil réis por mês!”
(FERREIRA e ARMEL, 2005, p. 24). Participou do programa de calouros
de Ary Barroso e tirou a nota máxima ao interpretar a canção “O X
do problema” de Noel Rosa. Na ocasião da vitória teriam consumido a
gratificação com sorvetes. Foi nesta circunstância que Dona Edite teria
descoberto a existência da dupla entre Emilinha e a amiga Bidu Reis:
“Escuta minha filha, eu estava ouvindo os calouros do Ary e ouvi uma
Emília Borba. Eu pensei: foi você que foi lá? Não mente pra sua mãe.”
– Mamãe num vou mentir, fui eu sim.
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“Olha, não repita isso pelo amor de Deus querida”. Naquela época
ser artista era uma coisa muito… muito olhada com desprezo muito grande, sabe, ser artista de rádio, cantora, artista de teatro, enfim.
Mas, aí me deu vontade de prosseguir, ela não quer, mas eu quero.
(BORBA, 1996)

Na sua biografia, Emilinha complementa: “porque naquela época,
ser artista era uma coisa horrível, era tudo, menos ser gente decente”
(FERREIRA e ARMEL, 2005, p. 26). Embora sua mãe tenha se incomodado e ordenado que a filha parasse de cantar, Emilinha declara um
dos motivos que pesaram para aceitação familiar foram os cachês das
apresentações que ajudavam no sustento de casa. “Desfeita a dupla,
[Emilinha] foi logo contratada pela Rádio Mayrink Veiga, ocasião em
que recebeu de César Ladeira o slogan ‘Garota nota dez’. Gravou sua
primeira participação em disco pela Columbia, em 1939, cantando a
marchinha ‘Pirulito’ (CRAVO ALBIM, 2021) Mas, a grande ascensão
da carreira de Emilinha se daria após a contratação de Edite Borba como
funcionária do Cassino da Urca. Foi trabalhando como camareira de
uma das casas de show mais sofisticadas do Rio que a matriarca dos
Borba conheceu Carmen Miranda. Carmem teria perguntado à Edite se
alguma de suas filhas “davam para cantar”. Após a resposta assertiva
da mãe, Carmem conseguiu que Emilinha fizesse um teste no cassino.
A então cantora mais famosa do Brasil teria, ainda, emprestado roupas
e sapatos para a jovem que, mesmo menor de idade, passou no teste e
se tornou crooner do cassino da Urca, no ano de 1939. Em 1942 foi
contratada pela Rádio Nacional e lá se tornaria uma das cantoras mais
famosas do Brasil. “Participou, efetivamente, de todos os programas
musicais da PRE-8 e foi a ‘campeã absoluta em correspondência’ por
19 anos consecutivos” (CRAVO ALBIM, 2021). Emilinha, além de ser
estrela de muitas chanchadas da Atlântida, teria também participado das
filmagens de It’s all true, filme inacabado de Orson Welles, com quem
nega ter tido um caso
“Não tive caso com Welles. A verdade é que ele se apaixonou por
mim, me assediou e não conseguiu. Eu era ‘crooner’ do Cassino da
Urca. Welles estava sempre lá. Conversei umas três vezes com ele.
Disse que me faria uma estrela. Não falava inglês e fiquei sem graça
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diante daquele americano grandão. Foi passageiro”. Mesmo porque
estava comprometida com o cantor ciumento Nilton Paz, que rechaçou o pretendente. “Sei que o Welles teve caso com a estrela do Cassino na época, mas não digo quem é”. E precisa? A estrela era Linda
Batista (1919-1988). O anedotário do Cassino registra que Linda rasgou o melhor vestido de Emilinha num surto de ciúme.(BORBA in
GIRON, 1994)

Marlene e Emilinha, ao longo da carreira tiveram em comum a
frequente condecoração com faixas, por vezes elaboradas e presenteadas pelos fãs, como a “Rainha dos Corações”, “Rainha dos Auditórios”, “Rainha dos Estudantes”. Na sede do fã-clube de Emilinha há
um armário com centenas. As mais marcantes da carreira da cantora
carioca teriam sido a de Rainha do Rádio (1953) e da Marinha. Receber
homenagens militares era algo comum naquele tempo, o que também
corrobora um lugar de “seriedade” conservadora para a mulher cantora.
Diante disso, Emilinha recebeu o título de “Favorita dos Marinheiros”
(1947), “Favorita da Marinha” (1948) que no ano seguinte lhe condecorou com o título de “A Favorita Permanente da Marinha” (1949). Uma
das canções que se espalhou na voz da cantora foi “Aí, vem a Marinha”
(1954) de Moacir Silva e Lourival Faissal, uma marcha ainda lembrada
pelos fãs, num contexto de valorização das forças militares. Marlene
também foi condecorada como “A Favorita da Aeronáutica” e “Rainha
do Rádio” (1949).
Histórias semelhantes de reprovação à carreira musical se repetiram
nas biografias das cantoras do rádio. Aracy de Almeida conta como
começou a cantar: “Não descobri minha vocação para cantora, não;
comecei a cantar por necessidade; era uma menina pilantra, safada, que
não queria estudar, e não sabia fazer nada. Daí só mesmo sendo cantora”
(FOLHA DE S. PAULO apud LENHARO, 1995, p. 26).
Ellen de Lima (2017), em entrevista concedida para esta pesquisa,
contou que quando começou a cantar, ainda na infância, em um parque
de diversões - ocasião em que ganhou vários prêmios - seu pai disse que
seu cantar deveria se restringir à essa fase da vida:
Bom, quando eu comecei, (...) meu pai disse que quando eu ficasse
crescidinha eu ia parar de cantar, artista não era bem visto. Não sei…
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eu não sei lhe dizer. Porque a questão do meu pai e tantos outros que
devem ter por aí e que pensaram assim e que cercearam, não sei, é
sinal dos tempos. É a época né? (...) A minha mãe sempre me acompanhou, não sei se ainda tem a permissão do juizado de menores (...)
Juizado que tentou convencer a minha mãe de que “ah, você não acha
melhor ela fazer uma outra coisa”, “não, mas ela é habilidosa”. Mas,
em resumo, ele deu o papel, a ordem. (DE LIMA, 2017. Depoimento
à autora)

Já Doris Monteiro explicou que seu pai tinha outras expectativas
para o futuro profissional da filha:
‘Ah não! Porque a minha filha sendo cantora, meu Deus, quero que
ela tenha uma profissão digna, que ela seja médica, advogada ou então sei lá qualquer coisa, mas não cantora’ era mal-visto naquela época. Não sei por que. Eu nem sabia porque era mal-visto, mas depois
que eu tive a intenção de ir para lá, de ser cantora realmente, porque
eu sempre gostei de cantar. Quando eu era pequena as pessoas diziam
‘o que que você vai ser?’ ‘Eu dizia, vou ser canteira’ (MONTEIRO,
2017. Depoimento à autora).

Embora cantar e seguir carreira artística fosse considerado imoral,
para as cantoras e fãs entrevistadas era difícil explicitar o motivo e as
justificativas dos familiares pela negativa:
Não sei. Porque quando eu entrei, não sei se porque eu entrei com a
minha mãe… eu achei que rádio era legal, super legal. Eu nunca tive
nenhum aborrecimento de rádio, eu nunca fui cantada, como diziam,
que tinha assédio sexual e tal, nunca aconteceu isso. Eu mesma não
sei te dizer porque, mas era mal falado. Mas eu não sabia que era tão
mal falado porque eu nunca pensei em ir pra Rádio Nacional cantar
no Papel Carbono, era programa de calouros, era um programa mais
elitizado um pouco e nunca me passou pela minha cabeça que o rádio era mal falado. Mas meu pai não queria, minha mãe também não
queria. Mas, eu tanto insisti que minha mãe acabou aceitando, meu
pai não (MONTEIRO, 2017. Depoimento à autora).

A fim de driblar a interdição do pai, no começo da carreira Doris e
sua mãe mentiam sobre suas saídas para rua, escondiam-se em desculpas
para que a cantora pudesse apresentar na rádio
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Foi durante uns meses. A gente enganava um pouco meu pai, que a
gente ia no médico, que a gente ia no dentista, depois não tinha mais
nada (...) Haja médico, haja isso, haja butique pra comprar roupa. E ele
acabou aceitando, porque eu falei “olha você tem muito preconceito
com rádio, você escuta falar muita coisa, mas não tem nada de mais.
E uma coisa que você acha que eu devo ser médica, advogada, que
você quer que eu tenha um diploma, mas veja bem, sendo cantora, eu
vou sempre com a minha mãe, quando eu for médica ou advogada eu
tenho que ir pela minha cabeça. Ele queria que eu fosse honesta, eu
posso ser honesta como cantora, agora meu pai eu vou com a minha
mãe, mas quando eu for médica, advogada, uma bióloga ou sei lá o
que, eu vou sozinha, então eu tenho que ir pela minha cabeça. Porque
eu sempre fui muito ajuizada, então eu sou tranquila, ajuizada, eu
não me via assim maluca. (MONTEIRO, 2017. Depoimento à autora).

Marta, como fã de rádio, tinha uma visão diferente da família sobre
as cantoras:
Não, pelo menos no meu entender não havia isso não. Eu acho até que
era uma coisa bonita, boa. Pode ser que pra família assim… pras famílias delas devia ser porque cantava, saia… é diferente. Mas, pra nós
que víamos só a parte bonita da coisa, a parte boa da coisa eu achava
maravilhoso, queria era ser cantora também (risos) (MARTA, 2017.
Depoimento à autora).

Ser cantor nas primeiras décadas do Brasil não era reconhecido como
uma profissão, pois cantar, ao menos no canto popular, tinha um significado oposto ao de um ofício, uma associação direta à malandragem e
à vagabundagem. Para as mulheres, o estigma da cantora era ainda pior,
já que se apresentavam publicamente muitas vezes em casas noturnas e
por conta disso, o ato de cantar possuía no imaginário semelhanças com
a prostituição. Isso se dava pelo fato de que ser uma “mulher da noite”
não era plausível junto às expectativas sociais do demarcado lugar feminino. Assim, as mulheres deveriam ser comportadas, casadoiras e não
deveriam conciliar a vida de artista com a de ‘rainha do lar’.
Com o advento do rádio, aos poucos esta realidade se transforma,
abrindo espaços e mercados para as cantoras. A pioneira nesse sentido é
Carmen Miranda, que se torna uma mulher famosa ainda na década de
1930, alçando uma carreira artística internacional, conquistando apro-
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vação e carisma do público brasileiro (CASTRO, 2005). Nos anos 1940
imperam as irmãs Batista e surgem nomes como Aracy de Almeida,
Isaurinha Garcia e Marília Batista (LENHARO, 1995). É também nesta
década que Emilinha começa a fazer sucesso, com o estouro de “Chiquita
Bacana” em 1948 e Marlene atinge o cargo de estrela no Copacabana
Palace. Vale ponderar que para Hupfer (2009) o rádio era um meio que
empregava majoritariamente pessoas brancas, de classe média e para as
camadas mais pobres da população “passou a representar possibilidade
de ascensão social” (HUPFER, 2009, p. 73). Ela cita Borges Pereira, que
avalia que a chegada da população negra ao rádio representava “uma
das raras técnicas de infiltração na estrutura global” (PEREIRA apud
HUPFER, 2009, p. 74).
Traçaremos reflexões sobre estes modelos femininos no meio artístico, partindo da premissa que no início do século XX a mulher foi
excluída da produção artística musical. Consideramos que na virada
dos anos 1940 para os anos 1950, consolidou-se a presença numerosa
das mulheres na música, o que uma representou uma primeira onda de
sua inserção no meio musical. Com a eclosão das cantoras, vivemos um
momento complexo: de um lado a escassez de musicistas que seguiam
vivendo processos de invisibilização, a associação do canto com a
imoralidade e, de outro, a emergência das cantoras do rádio que torna
a presença corriqueira delas no meio artístico e massivo, sobretudo a
partir da segunda metade do século XX.

Os modelos de mulher nas canções
Rodrigo Faour em A História Sexual da MPB dedica um capítulo
à temática da mulher na canção brasileira. Um dado levantado pelo
autor são as inúmeras composições que tratam da “pancada” até a
década de 1950, o que demonstra a naturalização da violência doméstica, pela recorrência do tema nas canções. Encontramos explicitamente
o discurso de bater em mulheres na Revista do Rádio, a exemplo da
Figura 2. O autor aponta como o cenário das letras era desigual, pois
“para cada música de exaltação à mulher, havia outras 100 em que ela só
levava mesmo porrada” (FAOUR, 2011, p. 91). Faour cita reconhecidos
compositores da nossa canção e fizeram canções relacionadas à temática
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da “pancada”, ou seja, da naturalização da violência contra a mulher. São
eles: Nássara, Wilson Batista, Cyro de Souza, Ismael Silva, Cartola, Alvarenga, Benedito Lacerda, Walfrido Silva, Pedro Caetano, Zé da Zilda,
Noel Rosa e Moreira da Silva.

FIGURA 2: Responda honestamente: você já bateu em mulher?
FONTE: Revista do Rádio 1954 ed. 242 p. 35:

Paralelamente às canções, Faour (2011) contextualiza como eram
os trabalhos de casa destinados às mulheres nas primeiras décadas do
século XX, demonstrando como a rotina doméstica era árdua, com
destaque para as duras atividades de lavar roupas e o assoalho. Ainda
assim, as mulheres eram retratadas de duas principais formas, ora uma
romantização idealizada de valorização estética, ora como seres traidores e volúveis. Notamos que a ótica das canções era predominantemente masculina, na qual as mulheres retratadas eram descritas por
autores homens, ainda que muitas vezes tais canções fossem cantadas
por mulheres.
Não era raro compositores fazerem no feminino músicas para ridicularizar as mulheres, mesmo que de brincadeira, em geral falando
da infeliz que só quer saber de dinheiro, de pancada (...) ou a eterna
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romântica que viu seu amor ir pelos ares e no futuro vai se arrepender
de ter abandonado seu “dono” (FAOUR, 2011, p. 110).

Em uma seleção de canções, gravadas a partir de um primeiro boom
a partir de 1918, quando o Brasil se aproxima de duas décadas de registros fonográficos (o início foi com o lundu “Isto é Bom”, de Xisto Bahia,
por Baiano, pela Casa Edison, em 1902), Faour apresenta exemplos
de músicas que traçam a mulher ideal como a boa esposa, aquela que
realiza as tarefas domésticas e não importuna o marido que vai ao bar ou
à orgia. A canção “Emília” de Wilson Batista e Haroldo Lobo, de 1941, é
emblemática ao ilustrar a vida da mulher brasileira da primeira metade
do século XX.
Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar /E de manhã cedo me
acorde na hora de trabalhar/ Só existe uma e sem ela não vivo em
paz/ Emília, Emília, Emília... não posso mais! (BATISTA, LOBO e
VASSOURINHA, 1941)

Embora não tenha nenhuma relação com a cantora, podemos aproximar a personagem “Emília” da canção com Emilinha Borba2, por
esta se apresentar sempre como uma mulher recatada e boa esposa. A
história de “Emília” parece continuar na canção “Volta pra casa Emília”
de 1942, também interpretada por Vassourinha e composta por Wilson
Batista (em parceria com J. Batista e Antônio Almeida), mas agora a boa
esposa havia deixado o lar.
Ai, ai quando eu visto um terno amarrotado/ Meu Deus, tenho que
me lembrar//Da Emília que era tão cuidadosa/Mulher como Emília

2. Há indícios de que uma das marchinhas mais famosas entoadas pela cantora, a “Chiquita
Bacana” tenha sido composta por João de Barro em homenagem à Josephine Baker. Se
confirmada a hipótese, algo interessante se revela. Emilinha Borba, o polo mais conservador
da rivalidade com Marlene, referência de moral e bons costumes femininos, teria vencido o
carnaval de 1953 com uma canção que homenageia uma mulher considerada feminista aos
padrões da época. Anos depois, Caetano Veloso comporia a marchinha Filha da Chiquita
Bacana, em 1971. A “filha” da Chiquita se apresenta como uma mulher libertária que
entrou para o Women's Liberation Front. Notamos que esta canção virou o hino da Festa
da Chiquita, uma festividade política de resistência LGBT realizada todo ano durante o
Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará.
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é difícil de encontrar//Que café saboroso ela fazia/Na hora de deitar/
Ai, ai, ai (ALMEIDA, BATISTA, BATISTA e VASSOURINHA, 1942)

Uma das letras e canções mais famosas, em termos de submissão
feminina, é a da personagem Amélia, de 1942.
Nunca vi fazer tanta exigência/Nem fazer o que você me faz/Você não
sabe o que é consciência/Nem vê que eu sou um pobre rapaz/Você só
pensa em luxo e riqueza/Tudo que você vê você quer/Ai, meu Deus,
que saudade da Amélia/Aquilo sim é que era mulher/Às vezes passava
fome ao meu lado/E achava bonito não ter o que comer/E quando
me via contrariado/Dizia: Meu filho, que se há de fazer/Amélia não
tinha a menor vaidade/Amélia é que era mulher de verdade. (ALVES
e LAGO, 1942)

Oito anos após “Amélia”, Marlene canta “Esposa modelo” (1950),
choro de José Maria de Abreu e Carlos Rêgo Barros de Souza. A saída
de Amélia e a chegada da esposa-modelo interpretada por Marlene
é representativa das transições dos modelos de mulher vigentes e da
virada para a década de 1950: o crescimento econômico e a chegada de
bens industriais ao país teria motivado um novo modelo feminino, o da
esposa exigente desejosa de consumo, “luxo e riqueza” e “um palacete
para morar”, embora reafirme a centralidade do casamento para a auto-realização das mulheres:
Eu vivo aflita/Ando atrás de um casamento/Não pretendo ir pro convento/Nem ficar para titia/ Eu não sou feia/E nem sofro da tiróide/
Jogo tênis, leio Freud/Mas não posso trabalhar/Traz me alergia./Tenho bom gênio/Eu não sou nada teimosa/Eu sou muito carinhosa/
Também sou condescendente/E se alguém se agradou da descrição/E
se quiser a minha mão/Por favor, que se apresente/Eu só exijo que o
meu futuro esposo/Seja muito carinhoso/E me dê um palacete pra
morar/E também quero/Uma casa em Teresópolis/Uma outra em
Petrópolis/E um moderno bangalô/À beira-mar/Tenho dieta/Só posso comer lagosta/Maionese, aspargo e ostra/Tudo isso regadinho com
champanhe/ Esse regime/Que por certo é baratinho/Também é para
o maninho/Pra mamãe e o papaizinho. (ABREU, SOUZA e MARLENE, 1950)

Marlene interpreta a canção com bastante deboche. Embora seja
um discurso de autonomia e irônico, pois não coloca a mulher como
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submissa ou demonizada nas canções, os discursos hegemônicos e a
vigília sobre a mulher nas suas decisões de namoro e casamento, ainda
imperavam. Ela também grava músicas românticas como “Casadinhos”, em 1948, ao lado de César de Alencar e a canção “Marlene, meu
bem”, com seu marido Luiz Delfino, que reiteram o lugar tradicional
da mulher como moça-direita. Não por acaso, Emilinha Borba, no final
da década cantava a marchinha “Menina direitinha”, composição de
Brasinha, Vicente Amar e Rutinaldo Silva, 1959, que também integra o
filme “Entrei de gaiato”:
Menina direitinha/que pensa no futuro/não chega tarde em casa/nem
namora no escuro/ Não anda em garupa de lambreta/Sem ordem da
mamãe ela não sai/Ai, Ai, Ai, menina cuidado/pra você não dar desgosto pro papai (AMAR, BRASINHA, SILVA e BORBA, 1959)

Uma canção que expressa bem a convivência dos modelos de mulher
é “Somos Irmãs”, uma gravação ao vivo dos anos 1950 só recentemente
recuperada de acetato radiofônico. Interpretada pelas Irmãs Batista,
Linda e Dircinha, que reinaram no rádio brasileiro durante os anos
1940, a canção traz um dueto expressando seus dons como mulheres
aos interessados em casamento. Dircinha encarna o papel da boa moça
enquanto Linda o rejeita.
Dircinha – Somos irmãs, mas somos muito diferentes, lá na praia /
toda gente acha o caso singular
Linda – ...mas somos moças que tem tudo que é preciso para um/
homem decidido com alguma se casar.
D – E se algum deles nos escuta neste instante, pode dar um passo/
adiante se puder, ou se quiser
L – ...Pois entre as duas,
D – ...Com igual facilidade,
L – Terá a felicidade de encontrar uma boa mulher
D – Gosto de costurar, gosto de cozinhar,
L – Eu cá não pego agulha, não quero cozinha/ Sigo outra linha, ai,
ai...
D – Noites de luar, não saio do meu lar,
L – Eu só fico na rua, toda lua me conhece, ai, ai
D – Eu procuro casar quando encontrar meu par, /Mas só quero um
de cada vez pra namorar
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L – Pois se é pra casar ando a procura de um herói,/Porque sou muito
pior que a barca de Niterói
(PEIXOTO, BATISTA e BATISTA, 1988).

É complexo observar como na década de 1950 este período de transição em tantos aspectos aparenta também mudanças e contradições no
status da mulher nas canções, pois apesar de comuns as letras que remetiam à violência doméstica, de alguma forma amplificam-se suas vozes
nas narrativas. As marcas do divórcio, por exemplo, foram profundamente exploradas por Dalva de Oliveira, cujo ponto de vista no conflito
matrimonial com Herivelto Martins está em “Errei sim”:
Errei sim/Errei sim/Manchei o teu nome/Mas foste tu mesmo/O culpado/Deixavas-me em casa/Me trocando pela orgia/Faltando sempre/Com a tua companhia//Lembra-te, agora/ que não é/Só casa e
comida/Que prende por toda a vida/O coração de uma mulher.//
As jóias que me davas/Não tinham nenhum valor/O mais caro me
negavas/Que era todo o teu amor/Mas, se existe ainda/Quem queira
me condenar/Que venha logo/A primeira pedra/Me atirar. (ALVES e
OLIVEIRA, 1950)

Restringindo-nos aos repertórios de Emilinha Borba e Marlene,
observa-se que rivalidade não entra explicitamente em suas canções,
como o caso de Noel Rosa e Wilson Batista que competiam musicalmente entre si ou, mais uma vez, como no caso entre Dalva e Herivelto.
Talvez a única exceção seja a canção “Marlene, meu bem”, que era a
vinheta do programa de rádio-teatro homônimo na Nacional, no qual
Marlene apresentava e cantava em dueto com o seu marido Luiz Delfino.
Num trecho ela diz: “Como é bom ser amada/ sim, um amor sem fim/
que rival não tem” (LAGO, MARLENE e DELFINO, 1955) talvez a rivalidade mencionada seja sutil ou nem mesmo se refira a Emilinha, mas
não deixa de ser interessante do ponto de vista da “rivalidade social entre
mulheres” (LAGARDE, 1989) a partir da disputa pelo amor do homem.
Noutro momento de suas carreiras, já idosas, elas tratam do tema da
rivalidade com descontração quando, a convite de Emilinha, Marlene e
ela gravam, em 2002, a canção “Entre tapas e beijos” (LAMA e BUENO,
1989). A construção da mulher nas letras de música relativos aos novos
modelos no universo cinquentista pode render um estudo mais apro-
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fundado e mais preciso nas aproximações com os eixos gênero, comunicação e música.

Mulher, música e exclusão

As cantoras rivais apontam mulheres na sua biografia que influenciaram sua carreira. A paulista Marlene se refere à carreira de Isaurinha
Garcia como algo motivador: “se ela tinha conseguido esse negocio
de poder cantar eu também podia” (MARLENE, 1971), também cita
Jeanette, “A garota do chapéu de palha”, nome do rádio paulista, como
referência. Já a fluminense Emilinha teria se inspirado em Aracy de
Almeida, Odete Amaral e Carmen Miranda. Fica claro como a representatividade tem efeitos de subjetivação política e empoderamento das
mulheres ao verem modelos nos quais se mirar. A presença de mulheres
no mercado da música é uma discussão que hoje tem tomado corpo e
buscado quantificar e entender os motivos e os discursos que justificariam uma disparidade entre homens e mulheres neste cenário. Questionamos como o dispositivo da sexualidade e do gênero podem interferir
no processo de atuação, aprendizado e criação musical. Como hipótese,
temos em mente a ideia, latente no período de ascensão e do sucesso
das cantoras, de que, para se tornar uma “menina direitinha”, ou seja,
corresponder às expectativas sociais vigentes, mulheres não deviam se
envolver com música, ao menos publicamente.
Como ponto de partida para nossa explanação histórico-conceitual,
apresentamos a mulher considerada pioneira no canto brasileiro3: a
3. É importante frisarmos que, nesta pesquisa, estamos considerando o canto como um
trabalho, relacionando-o às performances em público, aos registros midiáticos e, portanto,
o seu imbricamento com a então nascente indústria cultural brasileira, conforme o caso
de Emilinha Borba e Marlene. Dada a riqueza cultural do nosso país, salientamos que
há diferentes relações com a música, que se concretizam por diferentes modos de escuta
musical, de dança, de performances e das próprias relações de gênero que são constituidoras
desses contextos. Por isso, ressaltamos que aqui usaremos o conceito de música pelo viés
ocidental e o de músico como um ofício, caso contrário não conseguiríamos dizer quem
foi de fato a primeira cantora do Brasil ou mesmo abarcar a relação da mulher na música.
Comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, por exemplo, são matrizes que
possuem experiências musicais diferentes daquelas de herança portuguesa e do que se
tornaria a música popular brasileira, ou seja, totalmente compreendida em um sistema
industrial ligado à radiodifusão e ao registro fonográfico.
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mineira Joaquina Maria da Conceição Lapa, internacionalmente conhecida como cantora lírica, apelidada de Lapinha, que atingiu a fama no
final do século XVIII. Segundo o historiador Paulo Castagna (2011), no
início dos anos 1800 não era comum na Europa as mulheres subirem
ao palco nas óperas – neste caso eram os homens que faziam as vozes
mais agudas. Pouco se sabe sobre Lapinha, mas além de ter sido um feito
uma mulher da colônia pisar em palcos europeus, há também registros,
através de relatos de um viajante sueco, de que Lapinha era negra e que
em suas apresentações operísticas disfarçavam sua cor: “um inconveniente remediado por cosméticos” (RUDERS, [1800] in VAN LEEUWE
E HORA4 apud SOUZA, 2017). Quando nos perguntamos quem foram
as principais compositoras brasileiras da primeira metade do século
XX temos três principais exemplos presentes na memória coletiva:
Chiquinha Gonzaga, Maysa e Dolores Duran. Mesmo despontando em
diferentes momentos, as três não passaram incólumes pelas estigmatizações, críticas, abandonos e preconceitos sexistas por serem mulheres e
compositoras. Destacamos alguns momentos de suas carreiras.
A regente Chiquinha Gonzaga (1847-1935) afrontou a sociedade
da época, pois driblou o machismo que impedia mulheres de serem
instrumentistas, divorciou-se do marido – o que lhe fez ser renegada
pela família – e, além disso, enfrentou o conservadorismo em relação ao
status da música erudita perante a chamada “música ligeira”.
Chiquinha teve suas aulas de piano até aproximadamente seus 13
anos, quando se casou com Jacinto Ribeiro do Amaral, oficial da Marinha Imperial. O fato irônico é que seu pai lhe deu um piano como
dote de casamento, piano este que será um dos motivos da separação
do casal. Com o casamento, Chiquinha não colocou o piano depois
de suas obrigações como esposa. E o marido, enciumado com tanta
dedicação da esposa ao que deveria ser somente uma prenda, exigiu
que Chiquinha escolhesse entre ele (o casamento) e o piano (sua ambição artística): ela escolheu o piano (CARVALHO, 2010, p. 18-19).

4. VAN LEEUWE, Alexandre e HORA, Edmundo. Joaquina Lapinha, atriz. Da sua
participação na cena lírico-dramática luso-brasileira. Revista Eletrônica de Musicologia.
Volume XII - Março de 2009. Disponível em: <http://www.rem.ufpr.br/_REM/
REMv12/10/joaquina_lapina.htm#nota113>. Acesso em 13 de maio de 2021.
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Adiléia da Silva Rocha (1930-1959) nasceu no bairro da Saúde no
Rio de Janeiro, começou sua carreira em 1940 no programa de calouros
de Ary Barroso. Foi crooner da Boate Vogue aos 16 anos quando adotou
o pseudônimo de Dolores Duran. Sua carreira como cantora deslancha
ao ser convidada por César de Alencar para uma participação no seu
programa aos sábados na Rádio Nacional. Aguiar (2010) descreve
Dolores como uma pessoa alegre e vivaz, embora suas canções fossem
melancólicas, ela gostava de se encontrar com os amigos e aproveitar
a noite carioca circundada por artistas e intelectuais. Segundo o autor,
a cantora também era autodidata e poliglota, pois falava e cantava em
muitas línguas. Ainda assim, Aguiar sugere que a famosa canção “A
Noite do Meu Bem”, composta pela cantora, provavelmente ilustra a
decepção de Dolores com o então namorado Nonato Pinheiro. “Dolores
era tudo o que uma família de classe média rejeitava: mulata e cantora
de boate” (AGUIAR, 2010, p. 26). A compositora assinou 25 canções,
algumas com parceiros, como o caso de “Estrada do Sol” ao lado de Tom
Jobim, e algumas sozinha, ainda que não tocasse nenhum instrumento.
Maysa Monjardim (1936-1977) nasceu em São Paulo e aos 18 anos se
casou com André Matarazzo, filho de uma família milionária de industriais paulistanos. Ela também vinha de uma família abastada, sendo
herdeira de um baronato capixaba. Cantava e tocava piano e aos 12 anos
de idade compôs a canção “Adeus”. Quando casada, recebeu um convite
para gravar seu primeiro disco. O marido autorizou-a na condição de
não mostrar o sobrenome Matarazzo, nem o rosto na capa. O sucesso
improvável do disco de Maysa levou o casal ao divórcio diante da reprovação de André sobre a vida artística da esposa. Nos anos subsequentes,
Maysa sofreu com diversos escândalos e exposições midiáticas, em
geral relacionadas aos seus namoros, à sua obesidade e ao alcoolismo
que desenvolveu com o tempo. Compôs várias canções, dentre elas as
melancólicas como “Meu Mundo Caiu” e “Ouça”.
Considerando a distância temporal vivida entre Chiquinha, Dolores
e Maysa, nota-se que em um período de décadas, apenas três mulheres
são geralmente destacadas como compositoras e que, para tanto, tiveram
que arcar com altos custos subjetivos por não encarnarem os padrões
típicos esperados de uma mulher em sua época. Entre o final do século
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XIX e os anos 1950 haveria um hiato em que nenhuma mulher compôs
no Brasil?
Junto com Valéria Andrade (1991), vislumbramos dois caminhos de
entendimento deste problema de hiato das compositoras brasileiras. 1)
É preciso primeiramente atrever-se a questionar o número reduzido de
compositoras e mulheres envolvidas com música e 2) tentar entender os
motivos pelos quais estes números são tão baixos. A autora aponta que
até a segunda metade do século XIX, mulheres eram proibidas de cantar
no coro da igreja, cujas vozes agudas eram de homens castrados, os
chamados castrati. Mulheres também eram separadas dos homens nas
reuniões formadas por sociedades musicais e acadêmicas. Embora fosse
bastante comum na elite brasileira que tocassem piano, havia métodos
de ensino específicos para moças, que não contemplavam técnicas para
auxílio na criação e composição; além disso, os estudos possuíam menor
grau de aprofundamento teórico do que os dos homens.
A própria Marlene, em geral reconhecida como cantora e atriz,
também atuou como compositora firmando algumas parcerias. Em sua
biografia relata que os compositores se ofereciam para compor com ela,
algo que não teria sido uma iniciativa própria. Uma dessas uniões gerou
a canção “A Grande Verdade”, de Marlene com Luís Bittencourt que se
tornou sucesso na voz de Dalva de Oliveira em 1951, como parte da
batalha de canções entre ela e Herivelto Martins. Dois outros exemplos
são: “O Que Passou” (Marlene/Abel Ferreira) gravada por Nora Ney
(1958) e “Estrela da Vida” ao lado de Paulo Baiano. Emilinha também
teria composições em parceria com Fernando Costa, “Amor Maior do
Mundo” e “É Brasa”, com Fernando e Rossini Pinto.
Ana Carolina Murgel (2010 e 2016) aborda e desenvolve a questão da
invisibilidade feminina na música brasileira no hiato Chiquinha-MaysaDolores. Em uma tentativa de explicar porque o número de mulheres
era tão baixo, ela cita a desistência de cantoras de sua carreira, um tema
recorrente na Revista do Rádio, uma prática comum das artistas na
primeira metade do século XX: “foram muitas as cantoras e compositoras que desistiram de sua carreira artística para cuidar da família e do
casamento. Cito algumas delas que se tornaram muito conhecidas em
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seu tempo de atuação: Aurora Miranda, Celly Campelo, Leny Eversong
e Wanda Sá.” (MURGEL, 2010, p. 10).
Tanto no casamento de Emilinha quanto no de Marlene, a Revista do
Rádio colocava em dúvida. “E a carreira artística será desprezada por
Marlene? Nem se pense em tal. Os dois nasceram para receber o aplauso
do público. Luiz Delfino compreende que seria uma monstruosidade
roubar do rádio a sua futura esposa.” (REVISTA DO RÁDIO, 1952, p.
40). Um exemplo extremo é o de Ana Lúcia, uma cantora estreante que
já planejava o afastamento:
– Em apenas um ano de cantora obtive o suficiente para encorajar-me e continuar lutando. Todavia, estou disposta a abandonar o rádio
no dia em que me casar. Mesmo que meu marido insista para que eu
continue!
– Por que essa disposição?
– Nasci para ser dona de casa e não cantora. Tôda a minha inclinação
pela arte desaparecerá com o casamento. Nenhuma cantora pode ser
uma perfeita dona de casa. (REVISTA DO RÁDIO, 1960, p. 43)

Murgel demonstra e exemplifica três formas corriqueiras de apagamento da mulher compositora. Primeiramente, a ocorrência de mulheres
que não assinaram músicas de sua autoria, escondendo-se atrás de pseudônimos masculinos. Esta era uma estratégia comum para que partituras
fossem registradas e vendidas. “Nas partituras da Biblioteca Nacional,
existem, provavelmente, muitas mulheres silenciosas e silenciadas em
sua criação” (MURGEL, 2016, p. 65). Em segundo lugar, a autora aponta
para a apropriação por homens de músicas compostas por mulheres
ou do apagamento da autoria feminina, como por exemplo, o caso das
compositoras Luhli e Lucina e a sambadeira baiana Dalva Damiana,
cujas canções foram transformadas em domínio público. Em terceiro
lugar, está a falta de reconhecimento às mulheres por parte de estudiosos, jornalistas, biógrafos e músicos que ratificam a ideia de não haver
mulheres compositoras, para além da tríade Chiquinha-Maysa-Dolores.
O caso da canção Chicletes com Banana é modelo. A música precursora do movimento tropicalista da década de 1970 é uma composição de
Almira Castilho, Jackson do Pandeiro e Gordurinha, no entanto Almira
nem sempre é lembrada como uma criadora da música. Murgel compara
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os verbetes da compositora e de Jackson no Dicionário Cravo Albin de
Música Popular Brasileira, uma das mais importantes fontes biográficas
de músicos do país. A descrição de Jackson é detalhada em relação às
suas músicas e composições, já em relação à Almira, a descrição é vaga:
“Foi casada com Jackson do Pandeiro entre 1955 e 1967, período no qual
assinou cerca de 30 composições”. (CRAVO ALBIN, 2021)
Por fim, a autora faz um levantamento5 quantitativo de compositoras
com mais de 7.000 nomes coletados entre o século XIX e os dias atuais,
para evidenciar a lacuna entre o que circula publicamente como produções musicais de mulheres e o número real de mulheres compositoras no
período. Destacamos também o estudo de Jorge Marques (2002) sobre
as trajetórias de Carmem e Bidu Reis (esta estreou como cantora ao lado
de Emilinha), além de Dora Lopes, que corrobora a existência de várias
compositoras entre as décadas de 1930 e 1940 no Brasil.
A musicóloga Lucy Green (2000), procura responder porque a
composição em geral é reconhecida e associada como uma atividade
masculina. Em um estudo de caso, a autora analisa os tipos de instrumentos que estiveram historicamente ligados à feminilidade. São eles: os
de dedilha – embora no Brasil o violão na mão de uma mulher fosse mal
visto –, os de tecla e, principalmente, o canto. Para a autora, a corporalidade tem direta relação com a feminilidade, a exemplo do canto cujo
instrumento é o próprio corpo da mulher. Entretanto, quando o corpo
está ausente na performance e presente em outras funções na música,
como no caso da composição e do arranjo, há um estranhamento no
que tange aos padrões de gênero. Isto aconteceria pois, no canto e nestes
instrumentos, a mulher exibe seu corpo e sua beleza, já no trabalho intelectual de criação da canção, o corpo é desencarnado.
Saindo da composição e pensando na performance, os instrumentos
de “formato volumoso, alto volume e de complexidade técnica” (GREEN,
2000) também se “encaixaram” nos estereótipos da masculinidade, como
o trombone - e conforme o exemplo da Figura 3. Andrade (1991) argumenta ainda que embora o piano fosse um instrumento “permitido” às
mulheres, possuía uma função recreativa e de apresentação privada de
5. Disponível em: <http://www.compositoras.mpbnet.com.br>.
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tal forma que as exibições eram restritas aos espaços privados da vida
social: as reuniões de família e, no máximo, os clubes de beneficência.

FIGURA 3: Reportagem sobre Gilda a primeira trombonista da América Latina.
FONTE: Revista do Rádio Edição 392, ano 1957, p. 70.

Apesar da restrição do piano como um instrumento de expressão
artística, conforme percebemos na história de Chiquinha Gonzaga, ele
possibilitou o surgimento de musicistas que extrapolaram a sua função
ornamental. Freire e Portela apresentam um estudo sobre os salões do
século XIX, explicitando como nestes espaços híbridos, entre o público
e o privado, a mulher podia se apresentar publicamente. “Apesar dessas
visões restritivas ao potencial da mulher, os salões do século XIX foram
um espaço importante de atuação para elas como intérpretes, pois
serviam às famílias mais abastadas para apresentar suas filhas à sociedade” (FREIRE & PORTELA, 2013, p. 6).
Estas autoras nos apresentam uma importante discussão sobre a
profissionalização da mulher que lecionava piano. Conforme exempli-
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ficado em um anúncio antigo, no século XIX havia mulheres especializadas em dar aulas particulares; as lições, além de música, incluíam
leitura em língua portuguesa e francesa, costura e ensinamentos domésticos. As autoras convocam Del Priore (2007) e Almeida (2006) para
afirmar que este tipo de profissionalização possuía boa aceitação social
justamente por não atentar contra a domesticidade e por ser diretamente
ligada a um modo de cuidado típico da maternidade.
Nas primeiras décadas do século XX, mulheres podiam tocar e
cantar, contando que isso não prejudicasse a sua feminilidade, calcada
na fragilidade, submissão e delicadeza. Essas características incorporavam significados na música, seja no tipo de instrumento tocado, no
ensino e na metodologia de aprendizagem de música ou nas performances. Mais uma vez, a moralidade entrava em choque com vida artística da mulher quando esta dava sinais de atentados contra a domesticidade, pois julgava-se inconveniente qualquer atividade feminina que
não servisse à tríade marido, filhos e casa.

Considerações finais
Considero fundamental entender parte de nossa história recente e as
origens do nosso lugar no mercado da música, aprender com as antepassadas e, como bem colocado neste livro, com as ancestrais. Ter uma
leitura crítica do passado pode ser propulsora para as mulheres acreditarem em si, nos seus trabalhos e canções, na reinvenção da escuta e na
criação da música como meio de expressão, meio de valoração de si e de
outras. Convoco a valorizar e conhecer melhor o caminho percorrido até
aqui pelas vidas dedicadas à cultura, a arte e o pequeno (ou gigante) mas
sólido espaço aberto com esforço, malandragem, resistência e teimosia
tanto por quem não engoliu as proibições quanto por quem negociou
com o patriarcado e suas imposições.
As histórias de Emilinha e Marlene e as biografias de outras artistas
têm uma “coincidência” com a história de tantas outras mulheres
citadas no livro. Todas parecem viver as cobranças patriarcais por uma
mulher ideal. Algumas fogem destas com maestria, denegam o modelo
patriarcal de mulher, muitas vezes a um preço alto, como as Pombagiras
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que atravessam gerações cantando sua liberdade ou trajetórias como de
Helena Meirelles, de Elza Soares, de Inezita Barroso.
A música, como negócio, como fonte de renda lucrativa, além de
masculina, é branca. O preço dos instrumentos, o tempo de dedicação
ao aprimoramento da técnica, as estruturas de produção e gravação,
seguem sendo atividades de privilégio e exclusão, sobretudo das negras.
Como alargar este espaço duramente conquistado?
Os discursos midiáticos que encontrei na Revista do Rádio podem
ser identificados como explicitamente machistas aos olhos de hoje; não
pude contudo, me aprofundar nas questões de tantas outras interseccionalidades, como as originárias, as de orientação sexual não heteronormativa e de raça. Este último aspecto saltava nos discursos da Revista de
modo similar ao que a linguagem do periódico fazia com as mulheres
nos anos 1950: há descasos e cobranças racistas às pessoas pretas. Em
pesquisas sobre a cantora Ellen de Lima, por exemplo, encontrei em
reportagens referências críticas ao “seu enorme nariz feio”. Como me
apontou Anielle Madacki, a evolução do rádio como instrumento de
elite proposto por Roquette Pinto e Villa Lobos para um meio de comunicação massivo e popular só foi possível pela genialidade de artistas e
trabalhadores negros. Nesse sentido, é muito importante notar como, a
partir do trabalho de Lucianna e Laura, fica demarcada a presença de
Teresa Cristina com o olhar crítico para as desigualdades raciais e para
evitar a invisibilização de tantas mulheres negras da música, respeitando
sua memória e potencializar seu alcance.
Também é importante pensar na música como em outras matrizes
musicais que não estão relacionadas aqui e aquelas que não tiveram um
alcance fora da música popular. Há também similaridades com histórias
de mulheres que aceitam ou negociam malandramente com os modelos
ideais do patriarcado, para conseguirem atuar como artistas. Este foi um
dos pontos mais importantes do estudo com Emilinha, Marlene e fãs.
As cantoras que estudei eram ambas ícones de uma cultura popular do
rádio, o mainstream da época cinquentista. Para ascender e se manter no
sucesso, em diversos momentos se unem aos movimentos mais conservadores, criando e se beneficiando de um novo estereótipo de mulher:
a moderna, que trabalha, canta, mas não deixa os “deveres femininos”
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de lado, algo similar ao perfil de Paula Fernandes retratado no trabalho
de Isabela Senra, numa relação tensa e contínua de se adequar, negar e
reinventar os modelos e expectativas de ser mulher. Esta tensão também
centraliza o trabalho de Tayrine Vaz sobre as celebridades do feminejo: afinal, o que vale mais? O alcance das mulheres como artistas ou
a mensagem crítica de um discurso feminista que muitas vezes não tem
alcance amplo? Questionamento contínuo nos estudos de comunicação
massiva e gênero.
Agradeço às mulheres com quem co-escrevo este livro e convido quem
nos lê para manter acesa a pergunta de como oportunizar o alargamento
da presença de mulheres na canção? Que estudemos as memórias musicais e reforcemos os atuais coletivos feministas, eventos, movimentos
e manifestações que potencializam a presença de mulheres. É muito
importante acompanhar e permitir que mulheres aprendam e assumam
mais funções de forma sustentável. Consumir, indicar, contratar, seguir,
dividir conhecimentos com mulheres e sobretudo escutar. Deixo aqui
uma seleção6 de canções de Emilinha e Marlene, em agradecimento ao
trabalho destas importantes intérpretes.
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Capítulo 2

Zuela de Pombagira: caminho,
enredo e domínio de mulher
Bárbara Regina Altivo

Abertura
Experienciar e aprender com a sonoridade de terreiro. O que fazem
os cantos e toques no interior de uma dinâmica ritual oriunda da matriz
afro-brasileira? Esta inquietação não constitui uma pergunta com
vontade de solução. É antes faísca dos percursos reflexivos que construo
no presente ensaio, tendo como base a noção de que é preciso primeiramente suspender as teorias da canção estabelecidas no mundo acadêmico para escutar, sentir e discernir as operações sonoras e corporais
na gira de umbanda. A partir daí, busco estabelecer diálogos interespistêmicos que levam a sério os saberes do universo sondado. Em outras
palavras: o que as pombagiras, através de suas canções, podem ensinar
ao campo de estudos em comunicação e música?
O âmbito dos rituais religiosos nos terreiros, de forma complementar
e articulada ao cotidiano, é considerado aqui como instância do existir
que instaura relações entre diferentes mundos (dos vivos e dos mortos,
por exemplo), agentes (humanos e não-humanos, incluindo diferentes
reinos de seres – animais, vegetais, minerais, dentre outros), tempos (a
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temporalidade cronológica e a temporalidade mítica das divindades e
dos ancestrais), narrativas (como as histórias dos antigos escravos, os
mitos dos orixás, as vidas passadas de entidades espirituais) e corpos
(elaborados na experiência do transe). Instâncias essas que o pensamento ocidental isola e purifica, mas que nas práticas e saberes dessas
comunidades não se separam, integrando-se comunicativamente. Trata-se de um exercício de aproximação – modesto, limitado e neófito - às
filosofias dos saberes tradicionais desconhecidas e muitas vezes desvalorizadas, estigmatizadas e apagadas pela tradição moderna e ocidental de
conhecimento científico.
Tal perspectiva teórico-metodológica articula uma proposta cosmopolítica a uma perspectiva decolonial, antirracista e antipatriarcal.
Nesse sentido, posicionar-se epistemologicamente em outras bases de
saber é um gesto político que confronta a própria constituição de poder
que hierarquiza as culturas e postula uma única natureza supostamente
explicável por uma só fonte de conhecimento: a Ciência. Interessa aqui
os insumos de um pensamento cosmopolítico academicamente codificado na medida em que, de forma estratégica, ele aponta para a necessidade de uma urgente validação filosófica de modos de existência
criadores de outros mundos, seres, tempos e relações que escapam ao
mononaturalismo ocidental – seja ele vinculado à ordem cristã, científica ou do Estado (STENGERS, 2005; LATOUR, 2007).
A perspectiva preta decolonial antipatriarcal, por outro lado, trabalha
diacronicamente com a profundidade histórica das múltiplas experiências de opressão, reconhecendo uma arquitetura estrutural de poder no
cerne da produção de conhecimento e reclamando epistêmico-politicamente a redistribuição de corpos segregados dos espaços de poder
da sociedade (MOMBAÇA, 2018). O materialismo histórico, reapropriado pelos coletivos marginalizados do “sul global”, é inseminado
pela interseccionalidade das lutas localizadas, fazendo cruzar os vetores
raciais, de classe, gênero, idade e tantos outros elementos opressivos que
se cruzam e recortam uns aos outros, agindo de forma embaraçada e
mútua (LERNER, 1986; SAFFIOTI, 1996; 2008; STOLCKE, 2006).
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Guerra de mundos, saberes e corpos
Para Latour, as lutas e resistências contemporâneas devem nos fazer
debater sobre o modo no qual “nós estamos dispostos a levar em conta
as dissidências no plano da identidade humana mas também sobre o
cosmos no qual vivem os homens” (2007, p. 2, tradução livre). Colocar
o “mundo comum” em jogo na discussão sobre política é, segundo ele,
operar a partir de um construtivismo que não se limita à cultura, mas
que se estende aos mundos, desviando de uma noção unificada da natureza como referência para todos os litígios.
Em Jamais fomos Modernos (1994), Latour discorre sobre o projeto
moderno que visa promover a partição ontológica entre 1) o polo da
natureza, a ordem do fato, o mundo objetivo já dado, independente da
ação humana; e 2) o polo da cultura, referente ao feito, à construção
humana, onde se alojariam a sociedade e a política. Ele afirma que tal
separação, sustentada por um grande e laborioso esforço de purificação
entre os dois polos, convive com vários paradoxos e que, na prática,
natureza e cultura se entrecruzam e produzem continuamente uma
multiplicidade de híbridos. Em seus estudos sobre a ciência, Latour
desestabiliza a noção unificada de natureza – o mononaturalismo possibilitado por uma confiança absoluta nas capacidades da razão científica
que determinaria o único cosmos existente – através da investigação dos
procedimentos sempre experimentais, induzidos, arbitrários e especulativos nos laboratórios.
Assim como ele, a filósofa da ciência Isabelle Stengers, ao invés de
conceber a existência de uma só ontologia (o mundo objetivo, dado)
e várias epistemologias (modos de conhecer), entende que “ontologias
e mundos também são feitos, e a ciência assumiria, assim, seu caráter
experimental e especulativo, o que não significa abrir mão de sua objetividade, mas sim de afirmar que esta é também um fato político, um
ato de articulação” (STENGERS e LATOUR apud SZTUTMAN, 2013,
p. 7). Acontecimentos contemporâneos, como o aquecimento global e
as ações de grupos fundamentalistas, sinalizam para uma crise profunda
na constituição forçada de um mundo comum unificado, desvelando
a percepção de que “não estamos mais sozinhos no mundo”, de que
“temos agora de reconhecer os “seres da natureza” como agentes, e
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temos também de prestar atenção aos outros povos que, evocando seus
deuses, recusam jogar a mesma partida, recusam cumprir as mesmas
regras” (SZTUTMAN, 2013, p. 8).
Não só os ataques terroristas de grande reverberação midiática internacional dizem, na contemporaneidade, de vorazes lutas cosmológicas
que atravessam os séculos e se atualizam em diferentes circunstâncias.
Também se multiplicam em solo brasileiro casos de agressão com motivações conjugadamente racistas e religiosas. Em diferentes instâncias de
interação social, mobiliza-se atualmente diversas manobras de condenação pública, desqualificação e ataque frontal de cunho simbólico e
físico às religiosidades afro-brasileiras.
Múltiplas e diversificadas práticas de intolerância religiosa, notadamente racistas, vicejam nas convivências cotidianas, constituindo
discursos e práticas impregnadas de ódio. A presença de pessoas,
símbolos e rituais vinculados à umbanda e ao candomblé nos espaços
públicos – e mesmo privados, como pode ocorrer na vida doméstica
- é cerceada por diferentes mecanismos de exclusão, sustentados por
ameaças explícitas ou implícitas de violência. Como explica Vagner
Gonçalves da Silva (2007), há diferentes entradas de vilipêndio às devoções afro-brasileiras no cenário contemporâneo:
ataques feitos no âmbito dos cultos das igrejas neopentecostais e em
seus meios de divulgação e proselitismo; 2) agressões físicas in loco
contra terreiros e seus membros; 3) ataques às cerimônias religiosas
afro-brasileiras realizadas em locais públicos ou aos símbolos dessas
religiões existentes em tais espaços; 4) ataques a outros símbolos da
herança africana no Brasil que tenham alguma relação com as religiões afro-brasileiras; 5) ataques decorrentes das alianças entre igrejas e
políticos evangélicos. (SILVA, 2007, p. 10).

Episódios de afronta direta à essas expressões religiosas, como incêndios e depredações de terreiros, além das cada vez mais recorrentes
ofensivas de grupos criminosos do tráfico – associados a lideranças
neopentecostais de comunidades periféricas - contra as casas e adeptos
da umbanda e dos candomblés, têm se proliferado em todo o Brasil. Tais
agressões preconceituosas muitas vezes vêm acompanhadas por gestos
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homofóbicos, racistas e machistas, o que configura um quadro preocupante de afronta aos direitos humanos no país.
A raiz do ódio religioso às umbandas e candomblés é, sem dúvida,
racista. Abdias do Nascimento (poeta, ator, escritor, dramaturgo, artista
plástico, professor universitário, político e ativista negro dos direitos
civis e humanos das populações negras) abordou em seu impactante
livro “O genocídio do negro no Brasil” (1978) o tema do racismo brasileiro em diferentes dimensões, respondendo corajosamente ao silenciamento dessa pauta nas agendas midiáticas e anais acadêmicos da época.
Para Nascimento, um longo e perpetuado genocídio contra afro-brasileiros é escamoteado pelos efeitos perversos do conceito de “democracia
racial”, segundo o qual pretos e brancos conviveriam harmoniosamente,
com iguais oportunidades de existência e livres de qualquer influência
oriunda de suas origens raciais ou étnicas. É essa a “metáfora perfeita”
que designa o racismo brasileiro, que não é tão evidente quanto nos
Estados Unidos nem legalizado como no apharteid sul-africano, mas
“eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais de governo assim
como difuso no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural
da sociedade do país“ (NASCIMENTO, 1978, p. 93).
Dentre os principais pensadores responsáveis pela consolidação de
teorias eufemísticas desse porte, Nascimento salienta a contribuição de
Gilberto Freyre ao colonialismo português com sua teoria luso-tropicalista. Segundo Freyre, os portugueses teriam conseguido erigir exitosamente uma avançada civilização através da miscigenação cultural e
racial nas Américas e na África. Compõem o arsenal gilbertofreyriano
de glorificação da civilização tropical portuguesa conceitos como morenidade e metarraça. O embranquecimento embutido nessas noções
não ingenuamente vaza “uma extremamente perigosa mística racista
cujo objetivo é o desaparecimento inapelável do descendente africano”
(ibidem, p. 43). A síntese suprema da população brasileira pelo desenvolvimento demográfico seria então uma morenidade metarracial, uma
além-raça, suposto substrato da consciência brasileira.
Através de documentos, estatísticas, relatos e outras pesquisas,
Nascimento desmonta a farsa da “democracia racial”, detalhando as
manifestações do racismo brasileiro de linchamento social dos negros
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pelo embranquecimento demográfico, distribuição desigual de emprego
e renda, dificuldade de acesso à educação, violência policial racista,
combate e preconceito às culturas e religiosidades africanas. Dentro
dessa radiografia do racismo elaborada por Nascimento, a exploração
sexual da mulher africana está inscrita nos mecanismos coloniais mais
torpes, fundados no patriarcalismo português, herança até hoje paga
pela mulher negra brasileira, principal alvo das violências racistas e
sexistas vindas d’além-mar.
Frente às violências múltiplas vivenciadas na própria pele, autoras
e ativistas negras têm repensado criticamente as lutas e epistemologias
anticoloniais elaboradas por homens e feminismos de sotaque branco-europeu, produzindo ricas sínteses teóricas e artísticas. Lélia González
(2011) defende um feminismo afro-latino-americano, que permite dar
corpo, lugar e história às opressões oriundas do colonialismo no Brasil.
Trata-se de uma discriminação em dobro para com as mulheres não-brancas da região: as amefricanas e as ameríndias. O duplo caráter da
sua condição biológica – racial e sexual – faz com que elas sejam as
mulheres mais oprimidas e exploradas de uma região de capitalismo
patriarcal-racista dependente. Justamente porque este sistema transforma as diferenças em desigualdades, a discriminação que elas sofrem
assume um caráter triplo: dada sua posição de classe, ameríndias e
amefricanas fazem parte, na sua grande maioria, do proletariado afrolatinoamericano. (GONZÁLEZ, 2011, p. 16).
Os corpos negros femininos na América Latina são atravessados por
vetores racistas, classistas e machistas de poder, sendo animalizados
e transformados em corpos de extração econômica e sexual. Nesse
sentido, o discurso da mulher negra é um discurso de dor, de luta e de
saber. A vida é, ela mesma, o combustível de uma episteme ativamente
apagada pelo regime colonial, branco e masculino de regulação e distribuição do que é considerado conhecimento. Se é típico do potentado
colonial o epistemicídio – a destruição de saberes ligada à destruição
de pessoas (B.SANTOS, 1987; MIGNOLO, 2003, GROSFOGUEL, 2013)
-, no caso da produção de conhecimento das mulheres negras, isso se
torna ainda mais brutal.
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Assassinadas como bruxas pela sociedade colonial, as mulheres
negras “têm sido historicamente vistas como encarnação de uma perigosa natureza feminina que deve ser governada”, muitas vezes utilizada
como objeto sexual dos homens e incubadora de novos escravos (hooks,
1995, p. 469). Nas palavras da intelectual negra estadunidense bell
hooks, as diversas representações coloniais da mulher negra como “só
corpo sem mente” construíram uma verdadeira “iconografia de corpos
de negras que insistia em representa-las como altamente dotadas de
sexo, a perfeita encarnação de um erotismo primitivo e desenfreado”
(hooks, 1995, p. 469). Nesse quadro, a distância entre essas mulheres e
os lugares legitimados de produção do conhecimento é abissal, o que diz
dos limites e parcialidades dos discursos sobre a experiência histórica da
negritude que encontraram vereda nas bibliotecas do ocidente. Como
pensar uma historiografia da diáspora contada quase exclusivamente
por homens (em boa parte brancos e europeus)? Em que medida tomar
como base os arquivos sobre a escravatura e suas reverberações forjados
sem qualquer autoria feminina negra reconhecida? Desconfiança,
cautela e criticidade são posturas importantes diante das injustiças epistemológicas cometidas por séculos e séculos, violências que produziram
muitos dados e teorias considerados científicos. Há um grande desafio
nesse campo de revisão, resgate e reescrita do conhecimento.
Assim, as táticas elaboradas, amparadas por cosmologias afro-brasileiras, atuam como resistência criativa aos processos globais de homogeneização cultural, nos termos de uma “indigenização da modernidade”,
nas palavras de Marshall Sahlins (1997), ou seja, apropriações transformadoras desde o ponto de vista local, de povos que normalmente são
tidos como tradicionais, supostamente reféns de processos unilineares
de aculturação. Contudo, é deveras empobrecedor lidar com o conceito
de resistência enquanto ele continuar a ser circunscrito pelas acepções
que o tomam somente como uma contrapartida da repressão, pois aqui
tudo que se faz é evidenciar o que possui de passividade, de resposta
a um estímulo (BANNAGIA, 2012, p. 59), concepção de poder que
Foucault já fez questão de refutar. Sobre a resistência na seara da intolerância, refiro-me a processos heterogêneos provocadores de mudanças
tanto no âmbito das interlocuções sociais, nas quais participam agentes
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de variados lugares de fala, quanto nas tradições e costumes – o próprio
modo de ser - dos grupos afro-religiosos no Brasil.
Portanto, considero que comunidades de umbandas e candomblés –
em todas as suas variações em diferentes vertentes e nações – resistem
historicamente às mais perversas práticas de etnocídio institucionalizadas e cotidianas através da sua força e vitalidade ritual, que instaura
regimes sonoros-corporais propiciadores da presença de divindades e
agentes espirituais vinculados a outros mundos. No caso deste texto,
volto-me para as presenças femininas, espíritos de mulheres nomeadas
como pombagiras, que se apresentam nas giras de umbanda em performance exuberante das zuelas.

Evocação
Em umbanda, a zuela está no coração do rito, é o motor que faz a
gira girar.
Todo o ritual é conduzido pelo toque dos atabaques, pelas batidas das
palmas das mãos e dos pés em contato acompanhados pela cantoria das
vozes presentes. Imbricado, o toque-palavra-dança-reza é um complexo
expressivo que propicia uma série de encontros, afetos e transformações nos níveis da pessoa – a constituição de si –, do intersubjetivo em
termos humanos e do coletivo de seres que são convidados a participar
da roda. Isso quer dizer que a vida sonora da gira está inscrita no corpo
e na imaginação, no tempo e no espaço, na liturgia e na experiência.
Em específico, as zuelas cantadas e dançadas pelos espíritos femininos das pombagiras, com as quais tive a oportunidade de interagir,
são carregadas de uma força que se espraia por diferentes dimensões.
Sublinho, como na abertura ontológica reivindicada pela cosmopolítica,
a espessura existencial dessas entidades, aquilo que elas construíram em
vida e em morte e nos contam pelo corpo, palavra e toque nas zuelas
performadas nos rituais.
Cultuadas de diversas formas e diferentes estilos rituais nas casas de
umbanda e candomblé, as pombagiras são dotadas de um poder mágico
associado ao trânsito entre o permitido e o proibido, caráter ambivalente
semelhante ao dos exus, cuja força atrelada ao perigo potencial os torna
“bons mediadores e excelentes abridores de caminhos” (CRUZ, 2007, p.
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20). Entidade que participa do chamado “povo de rua”, com todo o seu
potencial de desordem, a pombagira se contrapõe ao “mundo da casa”,
sendo assim vista por muitos enquanto mulher “poluidora” e “ameaçadora”. Ela é entendida como entidade muito próxima aos humanos,
que passou por experiências de profundo sofrimento, mas também
por alegrias e aprendizados. Os mais famosos casos são os das pombagiras que encarnaram como prostitutas, cortesãs, ciganas, mulheres que
sofreram abusos sexuais e/ou viveram em condições de miséria, sempre
se tratando da evocação de um feminino transgressor (BARROS, 2013).
Tal repertório experiencial confere às pombagiras o conhecimento da
vida sexual e do relacionamento humano fora dos padrões sociais. Ela é
a especialista dos percalços da vida amorosa, dos seus jogos de prazer e
sofrimento. “Acredita-se que a pombagira é dotada de uma experiência
de vida real muito mais rica que a maioria dos mortais jamais conheceu”,
por isso os “seus conselhos e socorros vêm de alguém que é capaz, antes
de mais nada, de compreender os desejos, fantasias, angústias e desesperos alheios”. (PRANDI, 1996, p. 5).
Segundo Mariana Leal de Barros, a pombagira pode ser vislumbrada
como “uma elaboração atual e brasileira de muitos femininos que um dia
foram”, se constituindo ao longo de intricados caminhos de mestiçagem
(BARROS, 2012, p. 512). Muito mais complexas do que uma “versão
feminina de exu” ou “versão feminina do diabo cristão”, as pombagiras
nas religiões afro-brasileiras, segundo a autora, parecem exalar algo das
deusas da Antiguidade Clássica, das feiticeiras, ciganas e orixás femininos, fazendo referências simultaneamente a várias tradições. Nestas
possíveis continuidades ou reelaborações de cultos ao sagrado feminino,
“parece haver algo que se repete e clama por atualização. Algo que alia
o erótico a certa “força” (que não deve ser associada à compreensão
de poder onipotente, da ordem do domínio), a um encantamento, à
sedução e à inteligência. ” (idem, p. 530).
Todavia, este poder foi progressivamente marginalizado, enclausurado na definição maniqueísta de sagrado construída pelo cristianismo,
o que gerou a cisão entre a mulher santa e a mulher devassa, demoníaca.
A devoção mariana, que se constituiu de forma sincrética para com os
cultos pagãos à “Mãe dos Deuses” e ganhou diferentes apropriações
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populares, foi ao longo dos séculos controlada, “purificada” pela versão
oficial da Igreja Católica. Neste processo, muitas formas de ser mulher
foram reprimidas. Paradoxalmente, “Maria” é o nome que mais repete
nas classes das pombagiras: Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria
Bonita, Maria Navalha, Maria Madalena (!), dentre várias outras. “De
maneira que não pude deixar de pensar na melindragem da linguagem
que talvez evoque como essas e tantas outras Marias apresentem reminiscências do conteúdo recalcado da Maria construída pelo cristianismo”.
(BARROS, 2012, p. 520, grifo da autora). Neste sentido, a antropóloga
Monique Augras (2004) afirma que a pombagira se formou na umbanda
como síntese das características femininas suprimidas de Iemanjá, que,
ao passo que se sincretizava com Maria, foi sendo esvaziada de sexualidade. Augras defende ainda a associação entre as pombagiras e a força
das Grandes Senhoras dos Orixás, as Iyá Mi Oxorongá. Como explica
Capone, “elas têm em comum o domínio, atestado, da magia negra e
uma relação com tudo o que é marginal” (CAPONE apud BARROS,
2012, p. 174).

Maria Mulambo: o lixo, o trono
A primeira vez que me encontrei com a senhora Maria Mulambo foi
em um terreiro na zona oeste de Belo Horizonte. Ela chegou pelo corpo
de uma mulher loira, movendo os ombros delicadamente e olhando
para os lados, como quem vê através. Sorria com discrição, ao mesmo
tempo que dava pequeninos goles no vinho branco. O véu de fumaça que
contornava o corpo feminino, saindo da ponta flamejante de um cigarro
branco, impregnava os movimentos evanescentes e o seu espectro deslizava pelo ambiente na cadência da zuela entoada:
Mulambo, rainha da encruza
A deusa encantada
Tem no seu congá a segurança
Ela tem sua história marcada
Caminhou num tapete de flores
E nem sequer se importou
Ela deixou
Os seus súditos chorando
E foi viver
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No mundo da perdição
Ela é rainha, ela é mulher
Pedacinho de mulambo
É para quem tem fé

Ela falava de si, se autonomeava, dizia de onde vinha, o que tinha
feito e o que pode realizar hoje. A postura serena e ao mesmo tempo
alegre emanava uma qualidade de celebração a tudo o que fazia, mesmo
com narrativas de vida marcadas por profundos conflitos. Continuava
com outras zuelas:
Todo lugar tem uma rainha,
Lá no lixo também tem
Mas ela é Maria Mulambo,
Acredite você também
...
Olha a saia dela, olelê
É Mulambo só
Sua saia tem sete metros
Sete metros é farrapo só
...
Olha Maria, caminhando na calçada
Ela gira dia e noite até alta madrugada
Quem não conhece sua ponteira e seu cigarro
Sua rosa e seu marafo que bebia a cada passo
Ela caminha sobre o fogo se quiser
Ela abre qualquer gira
Para salvar filhos de fé
É a Maria, entre as Marias
E seu passo lá vai bambo
Olha a Maria Mulambo

Com o tempo, fui percebendo os enlaces de Mulambo, o que ela
queria dizer e manifestar no ritual. Aquela senhora nos cantava/contava
sobre uma escolha difícil, cheia de pressões e amarras: o abandono, a
fuga de um modo de vida ligado às elites de sua época – o que em termos
cronológicos não tive acesso – para se engajar “no mundo da perdição”,
tornar-se moradora das ruas, lixões, depósitos, escombros, ruínas.
Ela fez o arbítrio insurgente pela vida fora do casamento e da família,
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preferiu a pobreza e seus riscos cotidianos à prisão das normas imputadas ao lugar de mãe e esposa no período que estava em terra – encarnada. Conheceu o luxo, caminhou em “tapete de flores”, tinha os seus
“súditos”, a quem deixou chorando, como filhos rejeitados. Despiu-se
dos trajes suntuosos e fez dos farrapos as suas vestes de rainha, sustentadas pelos pés descalços de andarilha. Criou intimidade com tudo que
era resto, matéria desprezada pelas casas, e no dejeto fez seu trono.
Senhora dos processos de degradação, Mulambo é cultuada com
muito respeito na umbanda enquanto a esgotadora de situações de vício,
sofrimento e trauma. Ela manipula o material psíquico, emocional e
físico ligado aos estágios de decomposição: faz o descarte e resgata, de
uma situação de apodrecimento, a força que inaugura novos ciclos existenciais. Aprendi isso em minhas consultas pessoais com ela, sempre
recheadas de zuelas exaltadoras dos poderes de cura que ela desenvolveu
na relação com os muitos lixos humanos. O acesso a ambientes inóspitos, abominados por muitas pessoas e pelas convenções sociais, faz de
Maria Mulambo a senhora dos domínios esquecidos, apagados, suprimidos, e por isso o seu poder é grande: incide na própria morte.

Sete Saias: ponta de agulha, fio de navalha
As gargalhadas dela cortavam a atmosfera enigmática do terreiro em
lua plena. Vetor metálico que, ao som dos atabaques, ganhava direção
e revelava o temperamento da senhora presente, Sete Saias, completamente vestida de vermelho, com um turbante dourado e muitas pulseiras
crepitantes. Uma garrafa de Martini, pela qual se servia desde o gargalo,
e um cigarro preso na piteira preta e vermelha. Ela se coloca diante dos
tambores, a quem reverencia, e começa a perfilar passos largos, rápidos
e circulares em torno do próprio eixo. Sacode os ombros como quem
diz que está ali por inteira, e que nada mais importa. Ri do mundo, das
pessoas, dos julgamentos das pessoas, da própria sociedade.
A gargalhada dá a ver (e a ouvir) o quanto a materialidade terrena,
com suas normas terrenas de hierarquização, poder e violência, se
apequena diante da sua capacidade de transformar sofrimento em saber,
para cuidar de si e dos que recorrem a ela; diante da sobrevivência de sua
essência e de seu saber nos terreiros. Assassinaram seu corpo terreno,
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mas não podem assassinar seu conhecimento e sua presença incorporada nos terreiros.
Ela é ponta de agulha
Quem mexer com Sete Saias
Está cavando a própria sepultura

Sete Saias não gosta de eufemismos. A sua compleição corporal e
vocal é toda expansão, abundância e transbordamento. Ela fala alto, ri
muito, treme os quadris, olha a todos no fundo dos olhos. Não hesita
em habitar o estereótipo e fazer dele uma torção do feminino que incomoda, assusta, intimida os opressores. Canta:
Disseram que mataram a vagabunda
Mas mentira, ela não morreu
O vento soprou na encruzilhada
E com uma gargalhada, ela apareceu.

Ela festeja o fato de existir, do seu modo, naquele momento. Cada
sorriso é uma manifestação de sobrevivência diante dos assassinatos
– físicos, emocionais, psicológicos - que sofreu pelas mãos de homens
de outros tempos. Aprendeu a se armar por dentro e por fora de si, a
colocar medo antes de ser assediada. Sete Saias desenvolveu sua própria
técnica de defesa. Em várias zuelas, ela se coloca como perigosa, temerosa. “Melhor não mexer com ela!”, dizem muitos.
Pomba Gira sete Saias
Mulher de sete maridos
Carrega sete navalhas
Na barra do seu vestido
Xo xo xo xo
Sete Saias chegou

A pombagira Dona Sete, como dizem alguns de seus amigos mais
íntimos, costuma se comunicar pela linguagem à qual foi forçosamente familiarizada: a violência. Para quem conhece a dor, a tortura e
a agressão de bem perto, não há sentido em construir modos pacificadores, amenizadores dos conflitos que ainda pulsam vivos nesta senhora
e em inúmeras outras mulheres. Em seus atendimentos, trabalha princi-
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palmente contra agressores, protegendo as suas consulentes. Em resumo,
Sete Saias costuma fazer feitiço contra machismo.

Rosas Vermelhas: pele nua na madrugada
Cabeça erguida, porte altivo, a senhora Rosas Vermelhas chega
cantando a própria formosura:
Vermelha, soberana e poderosa
É a mais bela das rosas
Que encanta o jardim
...
Era meia-noite,
Lá na kalunga a pombagira apareceu,
Iluminada pela lua,
Com a sua pele nua um sorriso ela deu
Mas ela é, ela é, ela é
Pombagira das Rosas
Misteriosa mulher

Ela gosta de estar no lado mais escuro da noite, quando já deu a “hora
grande”, meia noite nos ponteiros leigos. Entende-se, pela cosmologia
umbandista, que a madrugada é o momento de abertura da porteira
entre mundos, quando a comunicação com os mortos ocorre em fluxo
mais propício. As zuelas de Rosas Vermelhas demarcam a noite, o cemitério – também chamado de kalunga pequena – os cruzeiros, os cabarés
e as encruzilhadas como locais estratégicos para a ação da senhora,
venerada pelo seu poder de sedução e proximidade com os dilemas das
relações amorosas.
Que perfume é este, que está em todo ar?
Que força é essa, que irradia o luar?
Quem é esta moça, que vem chegando devagar?
Com seu gingado, sempre a gargalhar
Seu destino é estar sempre a rondar
Moça formosa é Rosa Vermelha
Vencedora de demanda, rainha da encruzilhada
Ecoou na madrugada, sua linda gargalhada.
Esta moça é bonita
Ela é muito encantada
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Sua força é espantosa
Faz vibrar meu coração.
Seu sorriso é feiticeiro e induz à sedução.
Saravá morena linda
Que veio da Encruzilhada
Sempre pronta a ajudar
Mas com ela não dá brincar!

Rosas Vermelhas caminha nua pelas vielas, ruas e cantos mais perigosos, sem medo. Ela celebra a própria nudez, o próprio prazer. Entendedora dos mecanismos de subjugação pela sexualidade, milenarmente
direcionados contra as mulheres em forma de estupro, manipulação
emocional e rígidos padrões de beleza, Rosas fura o circuito e proclama
para si e para as suas companheiras o poderio sob a energia vital do
sexo. Em suas consultas, muitas vezes ampara mulheres feridas por
relacionamentos abusivos, estimulando a tonificação do autocuidado,
autoamor e independência afetiva. Trabalha nas camadas profundas de
traumas ligados a maus tratos sexuais, reativando – junto a uma rede de
mulheres – a chama da confiança em si, a abertura para relacionamentos
amorosos através de encontros marcados pelo vigor subjetivo da mulher.

Teoria e ação política de pomba-gira
Da rápida passagem por algumas das zuelas e ensinamentos das
pombagiras Maria Mulambo, Sete Saias e Rosas Vermelhas, é possível
extrair alguns pontos de reflexão rendosos ao diálogo com as investigações acadêmicas em torno da música e da comunicação pela problemática de gênero, por sua vez fundada em uma cosmologia de terreiro.
O primeiro e mais evidente é a impossibilidade de separar as zuelas das
suas autoras, performers e agentes: as mulheres em espírito, história,
ação política e filosofia, saber. Para alcançar a organicidade das cantigas
sondadas – o seu caráter comunicativo de ordem pragmática por excelência -, foi necessário entendê-las, zuela, ponto, chave sonora de identificação e canal de presença ativa das entidades espirituais.
Pelo funcionamento ritual da gira, percebi as zuelas enquanto detonadoras de passagens para as pombagiras, criando uma abertura ontológica que propicia o encontro entre seres pertencentes a diferentes
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mundos. As cantigas de umbanda, assim, perfuram e alargam o real,
na medida em que são o mecanismo primeiro de geração do transe
corporal, ou seja, a presença dos espíritos. Ao fazê-lo, a zuela encaminha processos de constituição e apresentação de si capitaneados por
esses espíritos femininos, que cantam e contam as suas vidas de outros
tempos, conectadas diretamente com as agruras sexistas e machistas
vivenciadas pelas mulheres contemporaneamente.
As senhoras pombagiras dançam e entoam zuelas que, a todo o
tempo, remetem ao júbilo de ser quem se é, com especial afeição aos
lugares e experiências de marginalidade vivenciados por mulheres.
Ao mesmo tempo que as zuelas enredam as trajetórias biográficas de
mulheres marcadas por experiências de aguda violência física e psicológica, são expressão sonora de estilos e modos de relação dos espíritos
femininos com essas vivências, notadamente pelo deboche às normas e
etiquetas sociais, provocação e ameaça ao arranjo instituído de poder
e afirmação/celebração de si. As zuelas ainda constroem e transmitem
conhecimento, ou seja, produzem teoria de gênero advinda, majoritariamente, de um labor subjetivo e colaborativo que salvaguarda os princípios de uma vida vigorosa e festiva pelas mulheres.
Pudemos apontar para invenções de reparo de danos e empoderamento (pessoal e coletivo) diante de situações de violação e sofrimento –
ocasionadas pela pobreza, agressões físicas, estupros, abusos emocionais
e abandono. Trata-se, então, de estratégias de enfrentamento canalizadas
pelas zuelas que embalam os atendimentos nas giras. São mulheres do
lado de lá – dos espíritos – que retornam pelo transe mediúnico e estabelecem alianças de solidariedade e militância política cosmologicamente situada com as mulheres do lado de cá, do nosso contexto ainda
brutal de violência de gênero.

Fechamento
Tomar a agência de espíritos de mulheres enquanto instigadora de
pensamento sobre a música e a comunicação é uma escolha, por assim
dizer, pombagirística. E foi justamente este o intento do ensaio: fazer
incidir nos campos cercados do saber pertencentes às cúpulas outor-
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gadas de conhecimento (majoritariamente masculinas, euro-estadunidenses e cientificistas), algo que escape do modelo dedutivo de exercício
intelectual.
A entrada pela etnografia, que se consolida no tato com a concretude da experiência em um mundo outro, me parece uma riquíssima
contribuição metodológica, importada da antropologia social e aqui
apropriada na comunicação social – campo transdisciplinar em sua
formação e dinâmica de funcionamento. Aprender com outras searas
de produção de conhecimento me parece uma ousadia importante para
a construção de teorias acadêmicas mais democráticas, politicamente
ativas, estética e imaginativamente criativas. É o que aprendi, de certo
modo, com as teóricas do feminino aqui evocadas, as pombagiras, que
elaboram ideias contíguas à experiência de ser mulher, ao passo que se
munem de estratégias políticas de autopreservação e manutenção da
alegria de existir.
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Capítulo 3

Entre a tradição e a transgressão: análise
de performances de Inezita Barroso e As
Galvão no programa Viola, Minha Viola
Damiany Coelho

Introdução
Dois pesquisadores que se debruçaram na história da música caipira
e sertaneja, Alonso (2011) e Nepomuceno (1999), começam suas narrativas contando a história de João Pacífico, compositor da tão consagrada
“Cabocla Tereza” (gravada pela primeira vez em 1936, por Tonico e
Tinoco). A toada já reside no imaginário popular e é aclamada por apreciadores do gênero. Milhares de brasileiros já cantaram a história da tal
Tereza, mulher que foi assassinada “por amor” e por vingança, por ter
traído o marido. Ao analisar o repertório da música caipira, marcado
por esse sucesso, Oliveira (2009) nota que:
mesmo canções relacionadas a questões amorosas muitas vezes são
citadas como exemplos das regras morais que devem prevalecer na família. Uma vez mais, o caso de “Cabocla Tereza” é significativo, já que
expressa um fato apontado por outros estudos – Beltrão (1993), Mattos e Faria (1996) – voltados para as relações de gênero na sociedade
brasileira. “Cabocla Tereza”, nesse sentido, não foge à regra ao afirmar
a moral patriarcal, que permite ao marido matar a mulher adúltera.
É em relação com este patriarcalismo – muito presente no universo
da música sertaneja, na sua relação com o meio rural – que se pode
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compreender a imunidade de certas canções que também tratam de
amor às críticas feitas às canções de dor-de-cotovelo dos anos 40 e
50. Apesar delas também tratarem de traições, adultérios, frustrações
amorosas, elas são percebidas pelo signo de “raiz” (OLIVEIRA, 2009,
p.231).

No caso de “Cabocla Tereza” – e de outras modas de viola1 - há um
claro silenciamento da voz feminina, o que por si só se mostra bastante
simbólico. Tereza já está morta, não pode falar – analogamente, a morte
da personagem reflete também o silêncio da voz feminina que predominou durante boa parte da história da música caipira e sertaneja, como
será visto2.
Antes de partir para o estudo de dos papéis sociais de gênero e das
performances, é necessário estabelecer uma distinção sobre o que considero como canção caipira (ou “sertaneja de raiz”) e canção sertaneja.
Pesquisadores de uma linha menos tradicionalista3, como Oliveira
(2009) e Alonso (2011), dividem a música sertaneja em dois momentos:
o período caipira, originado no contexto rural predominante nas produções fonográficas até meados dos anos 1950; e o período da música sertaneja já consagrada nas rádios, cuja temática das canções é permeada
por uma vivência urbana e já sofre influência de estilos musicais norte-americanos. Ao analisar a performance da mulher intérprete especificamente na música caipira, estou considerando essa linha teórica em
questão. É importante pontuar que, apesar de ter como objeto performances que aconteceram em 1982 e 2001, as canções performadas pelas
intérpretes em questão remetem diretamente ao período da música
caipira.
A etimologia do termo caipira aponta para a expressão tupi “Kai-pira”, ou “mato grande”, representando a “vida nômade que marcava essa
1. É o caso de “Justiça Divina”, mais conhecida na voz de Tonico e Tinoco. Trabalho um
pouco com a temática do feminicídio na música sertaneja no artigo publicado na Revista
Comunicação e Sociedade (v. 41, nº 2, 2019), Outros Tons do sertanejo: misoginia e
feminicídio como marcas do cancioneiro rural brasileiro (BRUCK, COELHO, 2019).
2. Análise advinda da Dissertação de Mestrado O femi do feminejo: Ambiguidades e
Contradições da presença da mulher na música sertaneja, por mim defendida no Mestrado
de Comunicação Social – Interações Midiáticas da PUC Minas em 2019.
3. Diferente daqueles que parecem considerar como a “legítima” música sertaneja apenas a
música caipira, como se pode notar em Caldas (1977) e Nepomuceno (1999).
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população, sempre à procura de melhores condições de vida, segundo
certo princípio de autonomia” (NETO E MELO, 2012, s/p). Posteriormente, o caipira passou a ser representado nas mais diversas manifestações artísticas, na literatura, no cinema e na música. Essa representação
do caipira por vezes se dava de forma estereotipada, depreciativa e, por
isso mesmo, ridicularizada como recurso de humor, caso clássico de
Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. Já o caipira legítimo, ao contrário do que
sugeria o “caipira besta” de Lobato, se apropria do mesmo recurso – o
humor – desta vez, para fazer seus trocadilhos e outros jogos linguísticos
em suas performances. Oliveira (2009), por exemplo, aponta o humor
como elemento primário da música caipira: “Quanto à temática humorística, de certa forma ela é a mais antiga da música sertaneja, sendo a
forma pela qual este gênero foi popularizado como entretenimento para
o público urbano dos anos 30”. (OLIVEIRA, 2009, p. 5).
Partindo dos estudos sobre a música caipira e de suas particularidades, da relação de presença-ausência de mulheres no contexto de
produção musical, e tomando como método a performance abordada
por Zumthor (2007), serão analisadas as apresentações de Inezita
Barroso para “Moda da Pinga” (uma versão modificada da letra original
de Ochelsis Laureano, composta nos anos 1930, e interpretada por Raul
Torres) e de As Galvão para “Passa, Moreno” (uma versão de “Passa,
Morena”, composta e interpretada por Vieira e Vieirinha nos anos 1970),
ambas no programa Viola, Minha Viola, em 1982 e 2001, respectivamente.

“Sou caipira, não nego e faço gosto”:
a presença-ausência da mulher
O feminejo4 – alcunha midiática para definir as duplas sertanejas
compostas por mulheres que fizeram sucesso a partir de 2016 – trouxe
4. “O feminejo é o movimento da música sertaneja onde as mulheres vêm subvertendo a
lógica do gênero musical como uma música “dor de corno” e cantando as suas verdades.
Diferente do que acontece tanto no sertanejo “raiz” quanto no sertanejo universitário, onde
a mulher é sempre retratada como a culpada da história, no feminejo as mulheres cantam
sobre empoderamento feminino, amor próprio, liberdade tanto sexual quanto emocional
e tantos outros temas importantes, como a violência contra a mulher, que precisam ser
falados e discutidos.” (SANTOS, G. L. e FIGUEIREDO, C. D., 2018, p. 5).
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à tona a carreira de algumas mulheres que, décadas antes, já aludiam a
uma mistura de “sertanejo” e “feminismo” proposta pelo significado do
termo em questão. Esse período específico da música sertaneja, inclusive, é abordado no capítulo de Tayrine Vaz para este volume: Feminejo
- música sertaneja como palco de expressão política do movimento feminista.
Se hoje há Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Simone e Simaria
(entre outras), outrora nomes como As Galvão, Inezita Barroso,
Helena Meirelles, Duo Irmãs Celeste (conhecidas como “As Bonecas
que Cantam”), Pininha & Verinha e As Marcianas foram algumas das
mulheres que surgiam de um contexto majoritariamente masculino da
música caipira.
Alonso (2011), por exemplo, ao colocar a música sertaneja e a modernização brasileira em perspectiva na sua obra, retoma brevemente
algumas cantoras de música caipira e sertaneja, como Roberta Miranda,
Fátima Leão, Inhana (da dupla Cascatinha e Inhana), Sula Miranda e
Inezita Barroso, contra uma maioria de referências masculinas. Inezita
é, inclusive, a única mulher que tem maior destaque nas obras consultadas para essa pesquisa. Nepomuceno (1999), por exemplo, dedica um
capítulo inteiro à cantora em seu livro. Ela e Helena Meirelles foram as
poucas mulheres a terem mais destaque na obra.
Caldas (1977) disserta sobre essa ausência da mulher na música
caipira, que ocorre desde os primórdios do estilo musical.
são muito raros os casos em que as duplas femininas conseguem
maior projeção no âmbito da música sertaneja. E isso também, de
certo modo, está ligado à tradição – nunca houve desafios entre mulheres – muito embora não seja determinante para alcançar o sucesso.
Muito mais que isso, a justificativa para a não formação de duplas
femininas prende-se ao problema do patriarcalismo. Talvez, o mais
importante motivo resida no fato de que uma dupla sertaneja precisa
viajar muito, fazer shows em cidades do interior, realizar espetáculos
em circos, etc; tarefa que se torna bem mais difícil à mulher. E sem
essas apresentações públicas, o sucesso de qualquer dupla (...) fica
sensivelmente limitado. (CALDAS, 1977, p.85).

A cantora, intérprete e pesquisadora Inezita Barroso endossa essa
visão, ao destacar que “não era de bom tom que o recato feminino parti-
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cipasse diretamente das cantorias” (BARROSO apud CORRÊA, 2017,
p.7). No mesmo viés, Santana (2000) considera que, dados os impedimentos morais aos quais as mulheres eram constantemente submetidas
nesse contexto, a sua presença vocal, que daria equilíbrio para a cantoria
sertaneja com o grave masculino, foi substituída pela segunda voz,
marcada pela presença dos falsetes. (SANTANA 2000 apud CORRÊA,
2016, p. 7).
Antonio Candido, importante crítico literário e pesquisador da
cultura brasileira, também se debruçou sobre essa realidade patriarcal,
desde a época caipira: “No empalisado construído à frente das residências para as danças e cantos, só penetra [a mulher] para servir café, pão
ou quentão”, pois somente “lhe cabe preparar alimentos e atender os
pedidos dos convidados” (CANDIDO, 1971, p. 274).
Portanto, dentre as intérpretes de música caipira mais consagradas,
As Galvão e Inezita Barroso foram escolhidas para essa análise pelo
reconhecimento e longa carreira no meio musical. E também por terem
edições especiais do programa Viola, Minha Viola dedicados a elas (AS
GALVÃO, 2017; BARROSO, 2018), comprovando a relevância dessas
mulheres no meio em questão.
As irmãs Meire e Marilene, As Galvão, começaram a cantar em 1947,
ainda crianças. Meire, a mais velha, fazia primeira voz e tocava sanfona,
enquanto Marilene era a segunda voz, na viola. Uma das músicas memoráveis do repertório das cantoras é “Beijinho doce”, versão do sucesso
das Irmãs Castro gravado em 1945, que foi originalmente composta
por João Alves dos Santos – conhecido como Nhô Pai (AS GALVÃO,
2020). Ao longo da carreira, As Galvão se abriram para influências de
outros estilos musicais em suas modas caipiras. Em 1986, lançaram “No
calor dos teus braços”, considerada a primeira lambada cantada por
uma dupla. Além de inserirem novos estilos à música caipira, As Galvão
também foram precursoras por serem mulheres prestigiadas dentro de
seu nicho. Hoje, se apresentam como a dupla sertaneja com mais tempo
em atividade – foram 70 anos de estrada comemorados em 2017.
Meire Galvão, aos 77 anos, ressaltou o caráter machista da formação
da música caipira. “Quando começamos havia muito preconceito, mas
o machismo ainda existe. Para cada dez mulheres que fazem sucesso a
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quantidade de homens é muito maior. Essa desproporção não reflete o
número de mulheres talentosas que estão aí batalhando, mas ninguém
ajuda. Só quando fazem sucesso os homens estendem a mão” (GALVÃO
in VIDIGAL, 2017). Inezita Barroso também tomou para si o papel de
falar sobre o machismo na música caipira. Já declarou, em entrevista,
que “no Brasil, a gente precisa envelhecer pra ser reconhecida” (NEPOMUCENO, 1992, p. 153).
Inezita começou sua carreira ainda nos anos 1950, e se consagrou
como intérprete, instrumentista, compositora, pesquisadora da música
caipira e do folclore brasileiro, professora universitária e apresentadora
do programa Viola, Minha Viola de 1980 até o ano de sua morte, 2015
(FREIRE, 2016). Apesar de ser considerada “diva da tradição”, também
quebrou paradigmas dentro da música caipira. Começou a tocar viola
ainda criança, depois de muito ver os violeiros tocando em sua casa, e se
encantou tanto pela cultura caipira que virou pesquisadora e referência
sobre o tema:
além de enfrentar as artimanhas do mercado, a guerreira Inezita teve
que lutar contra os dragões do preconceito: mulher jovem e bonita,
da alta sociedade paulistana, que cantava e tocava no violão coisas do
folclore, era uma provocação para a Paulicéia quatrocentona. Da mesma forma, causava estranheza no ambiente do rádio. No início, houve
resistência dos pais” (NEPOMUCENO, 1999, p. 333).

Com o reconhecimento - muito privilegiado pela sua origem na
tradicional família paulistana e por um casamento que não impedia
sua carreira musical - veio a missão de defender a perpetuação da
música caipira, tendo sob sua batuta a apresentação do único espaço
da TV aberta dedicada ao estilo, o Viola Minha Viola, que ficaria no ar
por longevos 30 anos. “Falo que nasci com a espada na mão. Já nasci
brigando” (BARROSO in SANCHES, 2012), afirmou, em uma de suas
últimas entrevistas.
Ao mesmo tempo que mudava a tradição, incorporando compositores urbanos de outras regiões do país, Inezita articulava a defesa da
“raiz caipira”, numa ambiguidade bastante interessante. O interior era
valorizado por uma artista de formação urbana. Universitária, formada em biblioteconomia na década de 1940, Inezita tornou-se uma das
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primeiras pontes da música do campo com os grupos que se articulavam nas cidades em torno da defesa do nacional- popular, que buscava as fontes do Brasil no povo escondido nos grotões do interior.
(ALONSO, 2011, p. 31).

E sua retórica não era usada apenas para defender a música caipira,
mas também o direito das mulheres de também participarem desse
contexto. Durante sua carreira, gravou diversas canções de autoria
feminina como as que estão no disco Inezita Apresenta (1958) com
grandes clássicos da música caipira que muitos não sabiam, mas foram
compostos por mulheres. É o caso de Zica Bergami com “Lampião a
Gás”, além de Juraci Silveira, Lady Olivé, entre outras: “Ninguém
queria gravar as composições das mulheres. Isso é muito injusto, por
que não? Vou gravar! E foi um sucesso, o lançamento da Zica Bergami,
do “Lampião de Gás”, e de outras compositoras que não tinham nem
gravado nem eram muito cantadas. Ah, não, vamos levantar essa gente
aí”. (BARROSO in SANCHES, 2012).
Nota-se, portanto, que há uma espécie de apagamento e silenciamento das mulheres no contexto da música caipira, de modo geral.
Apagamento, pois, em certas vezes, a mulher precisava assinar uma
letra com pseudônimo masculino para ver suas músicas serem regravadas; silenciamento, porque foram impedidas de circular nos meios de
produção da música caipira. Como resultado, já na era “modernizada”
da música sertaneja, a presença da mulher ainda não se fazia constante.
Semelhante ocorre na formação da música popular brasileira como
um todo, como afirma Murgel (2011): “A música popular já nasceu sob
suspeita no Brasil, e se para os homens do início do século XX canção
popular era sinônimo de vadiagem, o ingresso das mulheres nesse
campo foi muito difícil e acompanhado de profundas suspeitas sobre a
‘integridade moral’ das que se aventuraram”(MURGEL, 2011, p.1).
Portanto, a maioria das mulheres não estava cantando nas noites do
interior, não estava compondo, não estava produzindo e agenciando,
não estava nos palcos. “A produção bibliográfica sobre a história da
música brasileira também é fortemente marcada pelo apagamento da
experiência feminina, só lembrada eventualmente por suas intérpretes e
sempre em relação ao universo masculino que as cerceava” (MURGEL,
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2011, p.2). Esse ponto é essencial para compreender como a formação
da música caipira e da música popular em geral proporcionava uma
representação hegemônica dos papéis femininos e masculinos, onde a
mulher raramente era protagonista.
Além disso, Andrade (1991) mostra que o incentivo a uma educação
musical de meninas nunca ocorreu da mesma forma que a educação
musical de meninos: enquanto homens eram livres para se dedicar a
uma carreira na música, apenas as mulheres da alta sociedade tinham
acesso a um conhecimento musical e um incentivo ao aprendizado de
um instrumento – ainda assim, de forma bastante limitada:
Durante séculos a mulher foi proibida de cantar nos coros das igrejas, não recebendo, por isso, nenhum treinamento neste sentido. E
foi somente a partir do século XVII que se permitiu à mulher tocar
outro instrumento além da harpa (considerada um instrumento “feminino”), o piano, fazendo aparecer então os manuais destinados à
sua educação musical. Através de aulas particulares, as meninas se
capacitavam para ‘proporcionar entretenimientos de salon tocando
el piano y cantando’ (Rieger, 1986:184), atividades que, segundo um
educador da época, eram ‘menos esenciales pero todavia muy Utiles’
(idem, ib.). Como os homens queriam esposas capazes de entreter
seus convidados com música, aumentando-lhes o prestígio, a educação musical das meninas tinha se tornado um bom investimento para
casamentos vantajosos. (ANDRADE, 1991, p. 237).

Todavia, para discutir a relação de presença-ausência da mulher
na música caipira, antes é preciso retomar o gênero como categoria de
análise, como propôs Scott (1990).
Como elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre diferenças percebidas entre os sexos, o gênero implica quatro elementos
relacionados entre si: primeiro – símbolos culturalmente disponíveis
que evocam representações múltiplas (freqüentemente contraditórias) – Eva e Maria, como símbolo da mulher, por exemplo, na tradição cristã do Ocidente, mas também mitos da luz e da escuridão, da
purificação e da poluição, da inocência e da corrupção. Para os(as)
historiadores(as), as questões interessantes são: quais as representações simbólicas evocadas, quais suas modalidades, em que contextos?
(SCOTT, 1990, p.21).
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Essa visão, a qual a autora sugere analisar criticamente, é estabelecida socialmente por meio de “conceitos normativos (...) expressos nas
doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas (....) e tipicamente
tomam a forma de uma oposição binária, que afirma, de forma categórica e sem equívoco, o sentido do masculino e do feminino” (SCOTT,
1990 p.21). São esses padrões que buscamos identificar ao longo da
análise do repertório selecionado.
Como podemos notar, a utilização do gênero como categoria analítica torna nítida a desigualdade entre os sexos em todo tipo de relação
social e de poder, além disso, questiona o patriarcado e sua hegemonia de dominação. E não só, o gênero questiona também o padrão
cultural socialmente construído em torno do sexo feminino e a homogeneização das características que implicam no ‘ser mulher’. (BACELAR, 2016, p.4).

Portanto, ao considerar que há uma desigualdade na representação
de homens e mulheres nos mais diversos contextos, estamos considerando o gênero como categoria importante de análise para as performances em questão da música caipira. O machismo nesse contexto pode
ser refletido no próprio repertório, como exemplificado com o sucesso
“Cabocla Tereza”, e na representação da mulher nas letras que serão
analisadas a seguir. Nota-se que a mulher não era tida como protagonista na maior parte da narrativa das canções porque ela não estava
presente. Cruz (1992) levanta ainda a hipótese de que, por não dialogar
com outros pares nos bastidores da indústria musical, a mulher não
amadurece um senso de pensamento coletivo e de propriedade sobre o
feminino, que pudesse ser de autoria da própria mulher (CRUZ, 1992,
p. 24). Assim, poucas vezes era atuante: nas rodas de viola podia ser
espectadora (quando muito) (BARROSO, 2010). Do contrário, era bem
quista mais pra dentro, na cozinha, bem longe dos violeiros e da viola.

Prosa de homi nunca dei valô: análise das performances no
Viola, Minha Viola
É importante considerar o contexto do Viola, Minha Viola para
entender como, além da intérprete, do seu corpo e de sua voz, o próprio
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conceito estético do programa em si é elemento relevante para as performances que serão analisadas. O Viola, Minha Viola foi uma das atrações
mais longevas da TV Cultura e da TV brasileira como um todo (FREIRE,
2016), ficando por mais de 30 anos no ar. Teve como apresentadores
Morais Sarmento, Nonô Basílio e a própria Inezita Barroso, que o apresentou de 1980 até 2015 (RIZZO, 2015 p. 5). Após a morte de Inezita, em
2015, o programa foi interrompido, voltando a ser exibido novamente
com apresentação de Adriana Farias, entre 2016 e 2019, quando saiu
definitivamente do ar (PERLINE, 2019).
O cenário, montado no Teatro Franco Zampari, onde o programa era
gravado, sempre foi feito com o intuito de buscar algum tipo de relação com a temática do programa, utilizando-se referências do campo,
como uma cozinha caipira, com fogão à lenha, panelas, ou imagens
do campo.(RIZZO, 2015, p. 20)

O cenário, de fato, ajuda a compor o tom das performances de Inezita
e As Galvão, garantindo uma certa legitimidade – as intérpretes estão
apresentando sucessos da música caipira em um programa que reforça
essa tradição em cada detalhe, inclusive na escolha de suas atrações. Por
outro lado, para entender como se dá a representatividade da mulher em
canções originalmente compostas por um eu-lírico masculino (e para
um intérprete também masculino), retomo o conceito de performance
de Zumthor (1997; 2007) Apesar de ser voltado para o estudo da poesia
medieval, o texto Performance, recepção, leitura ainda se faz pertinente
no estudo, inclusive, das mídias contemporâneas, um universo ainda
mais amplo de análise do que aquele proposto pelo que o autor chama
de poesia oral. Afinal, para Zumthor, a performance é considerada o
todo – não somente a voz e a postura corporal do intérprete em si, mas
também a letra, a ambientação, o cenário, a reação do público, tudo “faz
parte da canção” (ZUMTHOR, 1997, p. 28), como conclui.
As regras da performance – com efeito, regendo simultaneamente o
tempo, o lugar, a finalidade da transmissão, a ação do locutor e, em
ampla medida, a resposta do público – importam para comunicação
tanto ou ainda mais do que as regras textuais postas na obra na sequência de frases: destas, elas engendram o contexto real e determinam
finalmente o alcance. (ZUMTHOR, 2007, p. 30).
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A performance seria, então, o “ato presente e imediato de comunicação poética que requer a presença corporal tanto de um intérprete
quanto de um ouvinte, voz e ouvido, envolvidos em um contexto situacional do qual todos os elementos – visuais, auditivos e táteis – se
lançam à percepção sensorial em um ato de teatralidade” (ZUMTHOR,
2007, p. 513). A noção de performance está ligada diretamente à visão
do corpo como elemento essencial do espetáculo. O corpo, aqui, é o
corpo daquele encarregado pela mensagem, que chamaremos de intérprete seguindo o termo usado pelo próprio autor: “o intérprete é o indivíduo de que se percebe, na performance, a voz e o gesto, pelo ouvido e
pela vista” (ZUMTHOR, 1997, p. 225).
Zumthor traça um paralelo entre poesia/canção e intérprete para
fazer sua análise, o que nos ajuda a comprovar a relação direta que
envolve poesia e música. Especialmente no contexto de música caipira:
Antonio Candido (1995) mostra que a música caipira, assim como
outras representações culturais de forte tradição, seria uma das manifestações poético-literárias dos povos iletrados (apud FAUSTINO, 2011),
levando em conta o baixo nível escolar da população do interior do país
na primeira metade do século. Assim o autor define a literatura: “as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma
sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore,
lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita
das grandes civilizações” (CANDIDO, 1995 apud FAUSTINO, 2011).
Acrescenta-se a isso a metodologia proposta por Zumthor (2007):
No uso mais geral, performance se refere de modo imediato a um
acontecimento oral e gestual. Daí certas consequências metodológicas para nós, quando empregamos o termo nesses casos em que
a própria noção de oralidade tende a se diluir e a gestualidade parece desaparecer. Consequências, em parte, de natureza terminológica: procuramos nos entender sobre uma definição bem ampla do
conceito, sem, no entanto, desnaturá-lo. Consequências de natureza
comparativa, por sua vez, porque é forçoso partir do conhecido rumo
ao desconhecido. O conhecido é a performance estudada e descrita pela etnologia; falta ver o que, dessas descrições e estudos, pode
ser re-empregado, sem prejudicar a coerência do sentido, na análise
de outras formas de comunicação. Pelo menos, qualquer que seja a
maneira pela qual somos levados a remanejar (ou a espremer para
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extrair a substância) a noção de performance, encontraremos sempre
um elemento irredutível, a ideia da presença de um corpo (Zumthor,
2007, p. 38).

Pressupõe-se que o intérprete é livre para fazer sobressair sua subjetividade na performance, contanto que ele se atenha às métricas, tons
e versos propostos pelo compositor da canção. “O ideal de fidelidade
à obra que ainda norteia a ética da performance musical encontra um
paralelo perturbador com a condição de passividade e submissão prescritas ao gênero feminino no século XIX”. (Domenici, 2013, p. 89).
Inezita Barroso e As Galvão, porém, parecem imprimir uma performance dotada de subjetividade – enquanto mulheres e intérpretes de
música caipira – quando estiveram no palco do Viola, Minha Viola.
A primeira, apresentando “Moda da Pinga”, em 1982, e as segundas,
“Passa, Moreno”, em 2001.
Inezita apresentou “Moda da Pinga” no então recém-lançado
programa Viola, Minha Viola, em 19 de fevereiro de 1982 (LAUREANO
e BARROSO, 1982). Sua performance carismática e seu jeito natural
ao lidar com a câmera e dialogar com os espectadores a levaria, pouco
tempo depois, a ser a apresentadora mais lembrada do Viola, Minha
Viola, tendo-o apresentado de 1980 até o ano de sua morte, 2015. Na
performance em questão (LAUREANO e BARROSO, 1982). Inezita
entra no palco sorridente, empunhando sua viola e, somente acompanhada por ela, começa a cantar. Em “Moda da Pinga”, o cantar mais
se assemelha a um declamar, visto que a estrutura da canção se divide
entre declamação/viola/declamação. A toada5 é composta por estrofes
sem refrão, sendo cada estrofe cantada à capela e ao final dela, toca-se a
5. Rosa Nepomuceno define a “toada-histórica” como gênero “com a primeira parte falada,
funcionando como uma sinopse do que seria cantado” (1992, p. 119). Já a página do Itaú
Cultural sobre a toada vai um pouco mais além na definição: “Mais comumente, porém,
chama-se de toada um gênero cantado sem forma fixa, que se espalha por todo o Brasil,
distinguindo-se pelo caráter melodioso e dolente. Seu texto, entoado de modo cadenciado
e claro, é normalmente curto, narrativo e estruturado na forma de estrofe e refrão, podendo
ser amoroso, lírico ou cômico. Embora suas características musicais variem bastante, a
melodia costuma ser simples e plangente, conduzida por graus conjuntos e em andamento
lento, podendo ser cantada em dueto de terças paralelas, sobretudo em áreas de cultura
caipira (Regiões Sudeste e Centro-Oeste)”(TOADA, 2021).
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viola repetidamente, em um mesmo ritmo. Aqui, vale uma consideração
importante: a letra da música foi “transformada” por Inezita, já que
ela canta sob a perspectiva de uma mulher. Assim, trechos da música
composta por Olchelsis Aguiar Laureano sofreram alterações consideráveis em seu sentido. A letra original foi gravada em 1939, na canção
chamada inicialmente de “Festança no Tietê”, por Raul Torres e Serrinha
(LAUREANO, TORRES e SERRA, 1939)6, sendo regravada posteriormente na versão mais conhecida, aqui interpretada por Rolando Boldrin
em importante álbum dedicado à moda da viola:
A muié me disse ela me falou/Largue de beber peço por favor/Prosa
de muié nunca dei valor/Bebo com sol quente prá esfriar o calor/E
bebo de noite prá fazer suador (LAUREANO e BOLDRIN, 1993).

Já na versão de Inezita (LAUREANO e BARROSO, 1982), os versos
que indicam a relação heterossexual do ponto de vista masculino são
alterados para o gênero feminino na mesma estrofe:
O marido me disse, ele me falo: “largue de bebê, peço por favô”/Prosa
de homem nunca dei valô/Bebo com o sor quente pra esfriar o calô/E
bebo de noite é prá fazê suadô (LAUREANO e BARROSO, 2021).

Essa alteração de sentido, junto à performance, coloca a mulher
como protagonista da canção, da narrativa. Diferente da versão original,
não é a esposa que pede para o marido parar de beber, mas o contrário:
é a mulher quem não dá razão para a “prosa do homem” e mantém
fazendo aquilo o que deseja. Esse ponto é importante, pois é onde a
performance de Inezita e d’As Galvão se assemelham, dando um outro
sentido à canção. Além do discurso, nota-se também que até a edição
do programa favorece o contexto da performance para se tornar mais
interessante ao espectador. Quando Inezita canta “prosa de homi nunca
dei valô/bebo com sol quente pra esfriá o calor/bebo de noite é pra
fazer suador” (LAUREANO e BARROSO, 1982), a câmera foca em
um homem com expressão séria, fechada. Já em outro take, um outro
homem aparece sorrindo. No decorrer da apresentação, alguns homens
6. Curiosamente, a dupla lançaria no ano seguinte uma outra canção também chamada
“Moda da pinga”, de autoria de Cunha Jr. (CUNHA JR., TORRES e SERRA, 1940)
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aplaudem, algumas mulheres gritam e riem, uma delas – que a câmera
foca logo no início da apresentação – até acompanha Inezita na letra da
música. Mas também acontecem momentos inusitados. Enquanto Inezita
canta, sorrindo, “Fui numa festa no Tietê, lá me deram pinga pra mim
bebê” (LAUREANO e BARROSO, 1982), a câmera mostra um homem
fardado visivelmente desconcertado, parecendo achar graça da situação.
Vale lembrar que a performance se deu em 1982, ainda durante a ditadura militar do governo Figueiredo. Quando a câmera foca o homem
fardado desconcertado ao assistir uma mulher cantando aquelas coisas,
daquele jeito, não é difícil concluir que esse close da câmera representou,
de certa forma, uma provocação sutil àquele regime. “A performatividade da voz ou do ato de ‘toca’ descrevem um senso de personalidade,
um modo peculiar de interpretar não só uma música, como as próprias
convenções de gênero, fator de importância para determinar os modos
como canções e intérpretes serão embalados” (JANOTTI JR., 2006, p.
12).
A performance de Inezita para “Moda da Pinga” é bastante teatral.
A letra, que conta a história de um homem/mulher provavelmente
viciado(a) em álcool e suas aventuras quando está sob efeito da bebida
foi interpretada por Inezita com uma espécie de efeito gradual: a cada
estrofe, a intérprete parece incorporar características diferentes de uma
pessoa sob efeito de embriaguez: o riso solto, o cambalear, os soluços e,
por fim, o falar arrastado.
Inezita se apresenta e começa a tocar sorrindo. Na quarta estrofe,
já canta “cambaleando” o corpo, como se estivesse mesmo embriagada,
acompanhando a letra da canção: “Cada vez que eu caio, caio deferente/Meaço pá trás e caio pá frente/caio devagar, caio de repente, vô de
corrupio, vô deretamente/Mas sendo de pinga, eu caio contente, oi lá”
(LAUREANO e BARROSO, 1982). Na estrofe seguinte, simula soluços
ao final de cada verso. Já nos últimos versos, estende a pronúncia
fazendo uma pausa antes da última sílaba de cada frase, como quem
fala bastante devagar - enquanto a voz se arrasta, a melodia da viola se
arrasta junto: “eu bebi demais e fiquei mama...da/eu caí no chão e fiquei
deita...da/aí fui pra casa de braço da...do”. Neste momento, o homem
fardado aparece de novo no foco da câmera. “Ai, de braço dado com dois
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soldado!”, canta Inezita (LAUREANO e BARROSO, 1982). O apresentador encerra a performance rindo, enquanto Inezita é aplaudida pela
plateia. Por se tratar de uma performance que, de certa forma, atende
à tradição caipira, tendo só Inezita e sua viola como protagonista interpretando uma moda clássica, cabe destacar como a viola geralmente é
tocada nesse gênero musical. Segundo Vilela (2005):
A maneira de se tocar viola na Renascença era refinada. Usavam-se
arpejos (dedilhados) e rasgados. Enfim, havia um apuramento técnico que é perceptível quando olhamos as composições da época.
Quando essa viola vem para o Brasil há um embrutecimento dessa
técnica; no entanto ela ganha um novo suporte rítmico. Com sua mão
endurecida do trabalho pesado, o brasileiro, na maior parte das vezes,
camponês, troca aquela delicadeza de toques por uma maneira mais
marcada e balançada de se tocar. (VILELA, 2005, p. 82)

Além da viola, outro elemento importante da música caipira destacado por pesquisadores como Oliveira (2009) e Caldas (1977) é a
influência de danças lusitanas, africanas e de povos nativos brasileiros
(VASCONCELOS, 2016), como o catira (ou cateretê) em sua formação.
Importante, principalmente, pois na performance de As Galvão para
“Passa Moreno” no Viola, Minha Viola, as intérpretes fazem uma dança
que remete diretamente à catira. Uma definição está reverberada pela
música caipira:
A dança tem alguns elementos fixos, apresentando variações na música e na coreografia. Duas filas, uma de homens e outra de mulheres,
uma diante da outra, evolucionam, ao som de palmas e de bate-pés,
guiados pelos violeiros que dirigem o bailado. As figuras são diversas
e há tradição de bons dançadores. (CASCUDO, 2004 apud VASCONCELOS, 2016)

Nepomuceno (1999) também dá um panorama sobre o catira,
presente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande
do Sul.
De estrutura muito antiga, portanto, o catira visto hoje no interior
mineiro e paulista, mantém traços originais na forma de se cantar
versos, em solo e coro, acompanhados de sapateado e palmeado. São
dois violeiros-cantadores, que geralmente varam a noite nessa labu-
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ta, e vários dançadores – os palmeiros. O catira tem momentos bem
definidos: no início é moda de viola, narrando fatos e histórias de
santos, entrecortados por ponteados de viola (os solos). Nesse ponto
as danças evoluem. O desfecho é chamado recortado, quando as peripécias com o sapateado chegam ao ‘clímax’ e a cantoria se mistura a
elas (NEPOMUCENO, 1999, p. 59).

A própria Inezita Barroso usa o exemplo da catira para explicar o
apagamento da mulher na formação da música caipira. “Nas tribos, a
mulher não entra nas danças, não canta e nem assiste, e essa tradição
passou para o caipira. Mulher não entra nas rodas de cateretê, por
exemplo, e cantando caipira e tocando violão então, pelo amor de Deus!
Eu é que sei!” (BARROSO apud NEPOMUCENO, 1999, p. 333)7.
Quase vinte anos depois da performance de Inezita, em 2001, As
Galvão estão mais uma vez no palco de Viola, Minha Viola para interpretar clássicos da música caipira, inclusive do próprio repertório da
dupla, tendo a viola como elemento importante da performance. A
canção em questão, “Passa Moreno”, não é uma composição das irmãs,
visto que se trata de uma faixa inspirada na catira e cantada originalmente por outros irmãos, Vieira e Vieirinha. Varia pouco nos acordes,
assim como a “Moda da Pinga”, mas tem um formato diferente: o vocal é
acompanhado pelo violão a todo o momento e no final de cada estrofe,
há um solo de viola que se assemelha à catira/cateretê, o que possibilita
a dança pelo intérprete – como As Galvão, de fato, fizeram.
Vale considerar que Vieira e Vieirinha foram importantes nomes da
música caipira que ajudaram a levar a dança catira para os programas
de TV (VIEIRA e VIEIRINHA, 1983 e VIEIRA e VIEIRINHA, s/d) e
palcos além dos interiores de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. “Passa,
Morena”, por si só, já pode ser considerada um exemplar de canção com
fortes influências da catira. Nesta performance, As Galvão cantam acompanhadas pelo violeiro (VIEIRA e VIEIRINHA e AS GALVÃO, 2001).
Ambas cantam os mesmos versos, com Marilene fazendo a segunda voz.
A cada final de estrofe, as duas fazem a catira. Por vezes, interagem entre
7. Levando em conta a vasta cultura das tribos indígenas do país, é interessante ler o texto
de Aline Rochedo Pachamama (2020), “O protagonismo das mulheres originárias na
música”, que mostra um panorama do papel e da vivência das mulheres originárias do
povo Puri e também está presente neste livro.
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si gritando “ô comadi!” ou quando, em dado momento, uma fala: “vai
marvado, vai lá em casa!” (idem). A cada final de estrofe cantada, as
cantoras seguem a viola no ritmo da catira: batem palmas e sapateiam,
em sincronia, uma de frente à outra, como pede a tradição da dança.
Mas além da dança, analisar a letra da canção novamente se faz importante. Na versão original, “Passa Morena” é cantada assim:
Passa morena passa/Debaixo da verde rama/(...)/Se namorá fosse
crime/Eu morava na cadeia/Não namoro moça feia/Eu vi uma moça
bonita/Debruçada na janela/Eu vi uma moça bonita/Debruçada na
janela/Ela é muito luxenta/Eu quero casar com ela/ Eu sustento o luxo
dela. (VIEIRA e VIEIRINHA, 1982)

Já na versão de As Galvão, assim como acontece na versão de Inezita
para “Moda da Pinga”, a letra é alterada para “caber” em uma performance feminina – do ponto de vista heteronormativo, e vira “Passa,
Moreno”:
Passa moreno passa/Debaixo da verde rama/(...)/Se namorá fosse crime/Eu já estava na cadeia/Não namoro moço feio/Eu vi um moço
bonito/Debruçado na janela/Eu vi um moço bonito/Debruçado na
janela/Ele é muito luxento/Eu quero casar com ele/Eu sustento o luxo
dele (VIEIRA e VIEIRINHA e AS GALVÃO, 2017)

Assim, cabe retomar uma das características mais importantes da
música caipira, como já visto: a representação de um homem do campo.
Sabe-se que esse repertório, ao exaltar uma vivência no interior, no
contexto social e do trabalho, consequentemente refere-se ao sujeito
masculino, que tinha total liberdade para circular por esses meios. Esse
sujeito, na música caipira, é representado pelo trabalhador do campo e
na música sertaneja, pela figura do cowboy:
O heroísmo, perseverança e um toque de brutalidade compunham os
traços de um personagem histórico extremamente popular no imaginário brasileiro (...) Tanto a literatura, com Euclides da Cunha, como
o ‘cinema novo’ (o ciclo do cinema do cangaço) enalteceram e heroicizaram o vaqueiro e sua vida, criando um certo sucedâneo brasileiro
do “cowboy” (SILVA apud ALENCAR, 2006, p. 155).
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A figura feminina na música caipira, como visto, costuma ser representada através do olhar masculino, do compositor. Logo, era mais
comum vê-la sendo retratada como musa inspiradora e não como
uma protagonista que narra suas histórias de bebedeira ou que afirma
sustentar os luxos do parceiro. Acerca das representações da mulher na
música brasileira, Cruz (1992) destaca:
Parafraseando o compositor popular, há sempre uma imagem de mulher a percorrer o repertório da música popular brasileira. No entanto, até pouco tempo, ela aparecia apenas ocupando o papel de musa
inspiradora, refletida pelo imaginário masculino que, por sua vez,
influencia o imaginário coletivo (CRUZ, 1992, p.15).

As Galvão e Inezita proporcionam uma outra perspectiva para a
narrativa, através de suas subjetividades advindas da corporeidade feminina, com seus gestos e suas vozes – ainda que sob um viés heteronormativo e de forma ainda bastante sutil, por ainda não serem as compositoras dos sucessos, mas no espaço que lhes era cabido, como intérpretes.
Sabe-se que as representações do sujeito feminino no âmbito cultural
e nas artes é produto de ideologias e conceitos que só começaram a ser
contestados por teorias feministas no século XX. Enraizados por instituições como a Igreja e o Estado, os estereótipos relacionados à vivência
da mulher acabaram reduzindo um conceito complexo – o próprio
feminino – a modos de representações generalizantes, o que também
pode ser visto na música popular. Como afirma Mota-Ribeiro (2005):
As representações sociais do feminino tratam-se de (...) um conjunto
de crenças, de ideias partilhadas, de valores relativos ao feminino, que
não apenas servem como simplificações úteis para lidar com a complexidade e diversidade do universo feminino (do que é ser mulher),
mas que também, e acima de tudo, podem funcionar como formas de
criação de uma espécie de feminilidade hegemônica, de uma imagem
mantida do feminino, por relação à qual as mulheres e homens atuam
e vivem, reforçando uma ideologia dominante (MOTTA-RIBEIRO,
2005, p. 23).

As duas canções populares escolhidas para a análise foram compostas
integralmente por homens, logo, é a vivência do homem protagonista-narrador da canção que se põe em perspectiva. Quando a responsabilidade de cantá-las fica a cargo de uma mulher, vê-se que há uma
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inversão de papéis tidos como “masculinos” e “femininos”, de acordo
com contexto patriarcal da música caipira de meados do século XX, o
que pode afetar diretamente em como a canção é performada e consequentemente, recebida pelo público. Souza (2015), ao analisar o papel da
voz feminina na performance de uma canção, propõe que essa voz tem
uma força discursiva relevante:
sua voz constitui o lugar onde as palavras que lhe designam subjetivamente podem aparecer enquanto força discursiva. Tal é o estatuto
enunciativo de existência relativamente autônoma da voz que (...) faz
falar o sujeito feminino na cantora enquanto canta. Em ato, o gesto da
voz no canto brota já discursivamente determinado na partitura da
canção, e esta funciona como o espaço onde a voz da cantora realiza
seu encontro com a já proferida dimensão vocal da memória discursiva. (SOUZA, 2015, p. 1999)

Portanto, pode-se considerar que nessas performances há uma
quebra, ainda que sutil, da representação feminina hegemônica proporcionada pelas performances masculinas na música caipira, já que, em
suas performances, essas cantoras inferem uma vivência da mulher diferente daquela que o público apreciador da música caipira estava acostumado a ouvir nas canções. Em relação ao discurso, ao cantar no gênero
feminino uma composição que não causaria tanto estranhamento na
voz masculina, que narra sobre se embebedar ou “bancar” os luxos do
parceiro, essas mulheres dão um outro tom interpretativo aos exemplares do cancioneiro tradicional caipira, saindo de objeto de representação para sujeitos dotados de representatividade.
Ainda assim, cabe uma consideração: em “Passa, Moreno” houve uma
inversão do gênero masculino para o feminino na narrativa em primeira
pessoa, mas também houve essa mudança na segunda pessoa, ou seja,
para quem o cortejo é destinado. Logo, as cantoras não se dirigem mais
a uma “morena”, mas a um “moreno”, demonstrando que o padrão heteronormativo dificilmente seria quebrado no contexto da música caipira.

Considerações finais
O caráter da transgressão em ambas as performances se dá, ainda
que de modo sutil, na impressão de uma voz feminina no discurso da
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composição e na performance que as intérpretes dão àqueles versos.
Inezita Barroso e As Galvão, por si sós, já são exceções por serem
mulheres de prestígio no contexto da música caipira, o que denota a
representatividade que elas exercem. E, para além disso, ao modificar
o gênero discursivo das canções do masculino para o feminino, essas
intérpretes inserem uma outra vivência aos versos compostos sob uma
perspectiva masculina.
Ainda assim, a inversão dos papéis estereotipados de gênero - que
se dá na mudança da letra para o feminino e na performance em si pode ser entendida pelo público como um recurso humorístico, inclusive porque essas intérpretes usam de uma performance que favorece a
tradição do humor do cancioneiro caipira: na performance de Inezita,
na qual esse aspecto é mais claro, ela canta sorrindo, imitando soluços,
atuando na canção como se estivesse sob efeito do álcool. A performance
já seria cômica se fosse interpretada por um homem, mas soa ainda mais
cômica e talvez absurda/inesperada por se tratar de uma mulher. Tal
perfil geralmente não é atribuído à mulher, ainda mais quando ela está
inserida em um programa que honra as tradições caipiras inclusive em
seu cenário, como é o caso do Viola, Minha Viola.
Já As Galvão honram a tradição ao inserirem a catira na performance, mas a transgridem ao ampliarem a letra com suas interlocuções
de improviso e, também, trocando o gênero do discurso ao insinuarem
que vão “bancar o luxo de um homem” - ao contrário do era esperado no
sentido que a letra original atribuiu à canção, na perspectiva masculina,
arrancando aplausos da plateia.
Independentemente das condições em que se deram tais gravações,
sob a perspectiva discursiva, a mudança do gênero na letra imprime
um significado outro à canção - quem bebe além da conta e não dá
ouvidos para o que dizem é uma mulher, assim como é a mulher quem
convida “o moreno” para entrar prometendo sustentar os seus luxos.
Essas mulheres, ao mesmo tempo em que honram as raízes caipiras e o
contexto original das canções - o que se comprova pela viola de Inezita
e pela catira das Galvão, ambas cercadas pelo cenário de Viola, Minha
Viola, que busca retratar uma fazenda, cenário fundamental da música
caipira – transformam, de certa maneira, a canção e imprimem nela,
através da performance e da mudança no gênero do discurso, uma iden-
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tidade feminina. Ao se colocarem no papel que antes era exclusivo ao
gênero dominante/”neutro”, as intérpretes sugerem um homogeneizar
de padrões, provocam o público e dão à canção uma outra voz. Assim,
abrem portas para que outras mulheres possam inovar – um pouco mais
do que elas – dentro do cenário da música sertaneja em geral.
*
As mulheres da música caipira, cada uma à sua maneira, subverteram
a lógica da hegemonia masculina na música sertaneja e abriram caminhos para outras. Como Paula Fernandes que, todavia, mesmo décadas
depois, assim como suas precursoras aqui analisadas, ainda seria minoria
na música sertaneja - segundo aponta Isabela Senra no capítulo deste
volume. Isso mostra que o caminho para uma efetiva representatividade
da mulher no meio não é fácil. Inezita, Meire e Marilene Galvão, Paula
Fernandes e tantas outras: essas mulheres quebraram padrões como
fizeram as mulheres malandras analisadas por Aniele Madacki em outro
capítulo deste livro - visto que, no caso da mulher, a malandragem não
é apenas questão de escolha, mas uma forma de contestar seus papéis
de gênero em um mundo que não parecia feito para elas serem protagonistas.
Essas mulheres ainda conseguiram imprimir nas canções uma lógica
que não fosse exclusivamente aquela vista e representada pelo olhar
masculino, tão predominante. Muitas pagaram o preço para ter esse
direito garantido: seja sendo reconhecidas só depois de certa idade, como
apontou Inezita, seja vendo suas vidas particulares tomando proporções
nacionais e sendo a todo tempo cobradas a adotarem um perfil ideal
de mulher, como aconteceu com Emilinha Borba e Marlene, postas a
posições de rivais por uma mídia hegemonicamente masculina, como já
apontado por Bárbara Monteiro nesta publicação. Enquanto 2021 já nos
escapa aos dedos, ainda nos vemos na necessidade de resgatar o talento
de mulheres que tiveram sua importância, por vezes, negligenciada ou
diminuída midiaticamente. Mas não deixa de ser um alento pensar que,
ao estabelecerem seus lugares na música, do caipira ao rock’n’roll, elas
abrem espaço para muitas outras e mostram que a música também deve
ser, naturalmente, um lugar de mulher.
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Capítulo 4

Identidade nacional e malandragem:
as malandras no cancioneiro dos anos
1970 a 90
Aniele Avila Madacki

Introdução: malandras em um Brasil que não está no retrato
Pensar o que é o Brasil, seu povo e sua cultura são questões centrais
para artistas, cientistas e mesmo comunicadores brasileiros. Em outras
palavras, em diferentes momentos da História Brasileira, sempre houve
a preocupação em entender o que faz brasil, Brasil, para tomarmos
emprestada a expressão de Roberto DaMatta (1997). Nos anos 19201930, por exemplo, a preocupação era construir um senso de nação e
uma imagem que unificasse um país de dimensões continentais que, em
um passado não muito distante, havia passado por inúmeras guerras
separatistas regionais.
Nas primeiras décadas do século XX, sociólogos e historiadores
como Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda e artistas Modernistas como Mário e Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Heitor
Villa-Lobos buscaram criar imagens sobre o brasileiro. Mas os chamados
“intérpretes do Brasil” não se restringem a esse período histórico da
“formação” do estado-nação e essa tradição de debater as identidades e
a cultura brasileiras continua.
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Todavia, faz-se necessário pontuar que o grupo Modernista não
inaugurou a preocupação com a chamada “identidade nacional”. Na literatura, essa questão surgiu, primeiramente, no Romantismo, sobretudo
na poética de José de Alencar. O escritor cearense buscou dar ao contato
indígena-europeu (português) características mitológicas e heróicas,
que ajudavam a criar uma ideia positiva da mestiçagem. Como sabemos,
essa ideia de mestiçagem reverbera, tempos depois, em obras como as
do próprio Gilberto Freyre. Jessé Souza avalia que o escritor pernambucano “procurou e conseguiu criar um sentimento de identidade nacional
brasileiro que permitisse algum ‘orgulho nacional’ como fonte de solidariedade interna. Foi nesse contexto que nasceu a ideia de uma cultura
única no mundo, luso-brasileira, percebida como abertura cultural aos
diferentes e encontro de contrários” (SOUZA, 2017, p. 28). No entanto,
como nos alerta Abdias Nascimento (2017), a ideia de mestiçagem de
Freyre olvida a violência do contato entre o europeu, os povos originários e os povos africanos.
E quando pensamos naquilo que nos distingue, naquilo que nos
caracteriza enquanto “povo” é muito comum lembrarmos a ideia ou
imagem do bom malandro: aquele que tem ginga nos pés, que samba,
que se diverte e leva a vida com esperteza. Os brasileiros somos os que
sempre dão um jeitinho, os que, alegremente, driblam as adversidades
para sempre levar vantagem. Pode-se dizer que essa imagem malandra
da brasilidade começou a ganhar força durante o governo de Getúlio
Vargas, estadista que precisava governar um país de dimensões continentais dividido politicamente. Para divulgar e consolidar a “identidade
nacional”, Vargas contou com dois importantes reforços: o rádio e o
samba.
E, como se sabe, foi no samba que o malandro encontrou o seu
espaço (MATOS, 1982; DEALTRY, 2009; SANDRONI, 2012) e se deu
a conhecer nacionalmente. Aqui, é importante pontuar que há um
malandro encenado nas letras das canções e que se popularizou através
tanto do rádio, quanto dos discos. E havia também o malandro “de carne
e osso”, frequentador tanto dos morros quanto da cidade, dos bares e
botequins da Lapa e também das escolas de samba (que estavam em
formação).

IDENTIDADE NACIONAL E MALANDRAGEM

107

Nesse período em específico, era difícil determinar onde começava o
“sambista” (artista/ compositor) e onde terminava o malandro. Nota-se,
no entanto, que os primeiros sambistas, conhecidos como a “turma dos
baianos”, refutavam essa associação com a malandragem que, à época,
era malvista, sobretudo na imprensa que associava a malandragem com
a bandidagem. Por isso, os primeiros sambistas tentavam se esquivar
dessa associação. Com o passar do tempo – e com o gradual sucesso
dos sambistas ‘malandros’ que emplacavam sambas nas gravadoras e no
rádio – essa resistência começou a arrefecer. Essa mudança de postura
dos sambistas é notória, pois mostra como os sentidos da malandragem
mudam, como se transformam ora em algo positivo ora em algo negativo.
Mas é importante lembrar que além ou muito antes dos sambistas,
alguns personagens literários já colocam em cena a tão famosa malandragem: Leonardinho de Memórias de um Sargento de Milícias talvez
tenha sido o primeiro deles, acompanhado de Pedro Malasartes e Macunaíma. E mesmo quando a malandragem perdeu espaço no samba
(MATOS, 1982), a literatura continuou a colocar em cena os malandros – esses personagens são abundantes nas obras de Jorge Amado, por
exemplo.
Todavia, nota-se que as características dos bons malandros (a esperteza, a ginga, a malícia) que elevamos a símbolos da brasilidade advêm,
primordialmente, de figuras masculinas. Quando falamos em identidade
nacional – e especialmente em malandragem – são os homens o verbo e
a carne originais. Mas alguns pesquisadores como Claudia Matos, Adalberto Paranhos e Carla Lisboa Porto nos mostram que, mesmo nos anos
1930-40, consideradas as décadas do ápice da malandragem no cancioneiro nacional, muitos sambistas colocavam as mulheres na malandragem. Paranhos (2013) propõe, por exemplo, que os compositores
populares colocavam as mulheres na malandragem para bater de frente
com as ideologias varguistas de reforço dos papéis de gênero (fossem
eles femininos ou masculinos). À época, o Ministério da Educação e
Saúde, capitaneado por Gustavo Capanema, pregava que as mulheres
deveriam ser obedientes donas de casa, enquanto os homens, másculos
provedores. Mas essa “ordem das coisas” fica subvertida na malan-
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dragem: homens e mulheres caíam no samba, não se tornavam trabalhadores disciplinados e nem sequer pensavam em constituir família.
Na dissertação Do samba ao funk: a malandragem feminina nas letras
das canções da música contemporânea do Brasil, defendida no Instituto
de Estudos Brasileiros da USP, procuramos mostrar que essas malandras
não se restringem aos anos 30-40, tampouco ao samba. Assim como os
malandros, elas são “retomadas”, décadas depois, por compositores dos
mais diversos gêneros musicais como a chamada Música Popular Brasileira e o funk. Nesse texto, adaptação de um dos capítulos da dissertação, buscamos debater algumas das principais características comportamentais dessas malandras, tentando mostrar o significado (político)
do ser malandra.

Breves considerações sobre a metodologia
Há algum tempo, a pesquisa da canção não se restringe à Musicologia. Estudiosos formados nas mais diversas áreas do saber, como
Letras, História, Antropologia, Jornalismo, têm se debruçado sobre esse
objeto de pesquisa. E isso acontece porque, dentre outros aspectos, a
música permite que as classes “populares” sejam mais que “assunto”, ou
“objeto” de interesse; elas se tornam sujeitos-produtores. Isto é, a música
permite que esses grupos marginalizados falem, sem intervenção de
outrem, de suas próprias experiências, vivências, sentimentos (SODRÉ,
1998; MATOS, 1982; MORAES, 2000).
Em História e música: canção popular e conhecimento histórico, José
Geraldo Vinci de Moraes (2000) alerta que, embora a diversificação das
matrizes disciplinares no trabalho com a canção popular seja importante e necessária, não é possível olvidar ou apagar o binômio linguagem
musical/ linguagem poética. Ou seja, o pesquisador que trabalha com
a canção não pode esquecer que o texto poético existe e faz sentido a
partir de um texto harmônico-melódico. Em suas palavras, é necessário
“lidar com os códigos e a linguagem musical” (MORAES, 2000, p. 210).
Por isso, por menor que seja o conhecimento “técnico” do pesquisador, é possível e necessário fazer movimentos analíticos com relação
às estruturas musical (melodia, ritmo, harmonia) e poética (o conteúdo
do “texto”, o que é cantado). O autor lembra que
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As escolhas dos sons, escalas e melodias feitas por certa comunidade são produtos de opções, relações e criações culturais e sociais e
ganham sentido para nós na forma de música. Logo, esse sentido é
vazado de historicidade (MORAES, 2000, p. 211).

Para autores como Claudia Matos (1982), José Miguel Wisnik (1987),
Muniz Sodré (1998) e Carlos Sandroni (2012), por exemplo, o ritmo
“acelerado” do samba é a forma de o negro escravizado resistir às imposições da música e da cultura do branco colonizador. Para esses autores,
a síncopa não é uma aleatoriedade; ao contrário, é uma escolha estética que está ancorada em uma percepção cultural. É uma escolha de
um povo que tenta resistir. É por isso que a historicidade da música e
mesmo da letra não devem ser desconsideradas nas pesquisas da área.
Dito isso, nesse texto, faremos algumas observações sobre as estruturas melódica, harmônica, rítmica da canção. Os comentários sobre os
aspectos da gramática musical serão feitos com base no artigo Elementos
para a análise da canção popular, de Luiz Tatit. Nesse texto, o semiótico
da canção sugere que mesmo sem ter muitos conhecimentos técnicos,
o ouvinte pode realizar uma “apreciação empírica da canção” (TATIT,
2003, p. 7). Isto é, a partir de uma escuta atenta é possível que o ouvinte
perceba e identifique alguns aspectos rítmicos, melódicos, linguísticos-poéticos da canção, mesmo que não seja formado em Música ou
Linguística.
Seguindo a linha estruturalista da Semiótica, Tatit aponta que a estrutura “musical” conversa e até mesmo reflete a estrutura poética (e vice-versa). Por isso, suas análises focam igualmente a “gramática musical”
e a “gramática linguístico-poética”. Apesar de reconhecer a importância
desse tipo de análise como proposto por Tatit, buscaremos nos ater
aos detalhes os mais básicos possíveis da música em si, privilegiando a
análise da poética, isto é, aquilo que a canção nos conta1.

1. Esse recorte metodológico se justifica porque não tenho formação em Música, tampouco
em Linguística, o que inviabiliza um aprofundamento, como faz Tatit, tanto com relação à
estrutura musical, quanto com relação à estrutura poética.
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Comportamentos das malandras
Na dissertação, o estudo da malandragem feminina é dividido em três
frentes principais: as imagens, os discursos e os comportamentos das
malandras. Esses três elementos só foram trabalhados separadamente
para facilitar a análise, mas eles operam conjuntamente, se entrelaçam
e se reforçam. No estudo também trabalhamos com três períodos da
malandragem feminina: as décadas de 1930-40, as décadas de 1970-80
e os anos 2000-2010. Sobre o primeiro período, como já havia alguma
produção acadêmica a respeito, apenas fizemos uma revisão bibliográfica. Nos anos 1970-80 (MPB e samba) e nos anos 2000-2010 (funk),
diferentemente, tentamos mostrar o que/ como é a malandragem feminina.
Notamos ainda que embora as funkeiras representem um fenômeno novo, tanto do ponto de vista midiático, quanto do ponto de
vista acadêmico, demos preferência, neste artigo, para as malandras dos
anos 70/80, pois elas inauguram novos perfis comportamentais, que
destoam das acepções da malandragem feminina que foram apresentadas anteriormente, nas décadas de 30-40. Além disso, a diversidade de
ritmos reforça que a malandragem não se restringe ao samba, invadindo
também a “MPB”.
A malandra e o trabalho
Falar sobre o conceito de malandragem e não abordar a temática
do trabalho é tão impossível quanto falar daquela e não mencionar o
samba. E isso acontece porque, nas décadas de 1930 e 1940, muitos
sambistas ajudaram a difundir a ideia de que o malandro sambista era
um boêmio, frequentador das noites cariocas e, portanto, não pegaria
“no batente” todo dia, como um disciplinado operário. Em muitos
sambas das décadas de 1930-40, esse disciplinado e assíduo trabalhador
era chamado de otário. A alcunha zombeteira mostra o posicionamento
do malandro diante dessa figura. Para sobreviver e ganhar a vida, os
malandros não precisariam usar (necessariamente) a força laboral, eles
contariam com outros expedientes, como as artimanhas, a malícia e os
jogos de azar, por exemplo.
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Muitos são os estudos que buscam investigar a relação entre a malandragem brasileira e o trabalho. Em Carnavais, heróis e malandros, um
clássico de Roberto DaMatta, o antropólogo aponta que o malandro
Pedro Malasartes escolhe, conscientemente, não comercializar a força de
trabalho com o seu patrão. É esse comportamento que o torna um vadio.
Assim fala o autor:
De fato, a vadiagem e a astúcia (a malandragem) podem ser traduzidas sociologicamente como a recusa de transacionar comercialmente
com a própria força de trabalho. (...) Em outras palavras, os malandros preferem reter para si sua força de trabalho e suas qualificações.
O vadio, assim, é aquele que não entra no sistema com sua força de
trabalho, e fica flutuando na estrutura social, podendo nela entrar ou
sair, ou ainda, a ela transcender (MATTA, 1997, p. 305, grifos do autor).

DaMatta sugere, portanto, que o malandro pode até trabalhar, mas
simplesmente não percebe a relação laboral com os mesmos valores
(rígidos e disciplinadores) pregados pela burguesia capitalista. O ethos
do malandro é outro: Malasartes “dessacraliza” as relações com o patrão;
vendo-o como um mau empregador, Pedro não o respeita e, por isso, o
faz sofrer:
Um empregado respeitador e orientado para o código dos favores, da
patronagem positiva e das relações pessoais vincadas pela consideração jamais iria pensar em destruir os sagrados bens de produção de
seu empregador, e assim seria liquidado por ele (MATTA, 1997, p.
308, grifo nosso).

A partir do momento em que Pedro consegue enfurecer o fazendeiro e destruí-lo (econômica e moralmente), ele abandona a “obrigação” laboral e volta a ser um “vadio” (que já era). Na argumentação
de DaMatta, a sociedade brasileira e o mercado de trabalho encenam
um “código duplo”; ou seja, em ambientes em que se exigiriam a impessoalidade, a racionalidade, nós brasileiros tendemos a criar relações
pautadas pelo afeto, pela consideração, pelo valor da pessoa. Não por
acaso o ambiente profissional é tido, muitas vezes, como uma “extensão”
da família: alguns chefes querem ser vistos como pais, por exemplo.
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Malasartes, ao contrário, não enxerga no seu patrão essa figura, o que
lhe permite importunar a vida do fazendeiro e praticar, enfim, as suas
malandragens.
Já para José Miguel Wisnik, a malandragem representa a possibilidade de um “descanso” para o negro que fora explorado pelo regime
escravocrata e que continuaria a sê-lo pelo mercado de trabalho:
o ethos do samba nos seus começos, nas décadas de 20 e 30, seria algo
como um antiethos: na malandragem, uma negação da moral do trabalho e da conduta exemplar (...). Acresce que essa negativa ética vem
acompanhada de um elogio da orgia, da entrega ao prazer da dança,
do sexo e da bebida (tidos desde os gregos como da ordem do pathos
e não do ethos). Mas o ‘orgulho em ser vadio’ (Wilson Batista) corresponde também a uma ética oculta, uma vez que a afirmação do ócio é
para o negro a conquista de um intervalo mínimo entre a escravidão e
a nova e precária condição de mão de obra desqualificada e flutuante
(WISNIK, 1987, p. 119).

Por ser uma forma de ironizar o patrão/burguês e por representar
uma possibilidade de “descanso” para os negros/ex-escravos é que o
trabalho ganha primazia para os sambistas-malandros. Entretanto,
para as malandras encontradas na pesquisa a questão do “trabalho” não
é tão central. Na verdade, elas até optam pela vida boêmia, mas não
querem denunciar as condições precárias das(os) trabalhadoras(es).
Antes, a recusa à labuta aparece como forma de recusar os papéis e
lugares impostos por causa do gênero; ou seja, é uma “afronta” à cultura
machista que lhes relega espaços, como a casa, e tarefas, como o cuidado
com o marido e os filhos.
Uma das canções em que podemos perceber isso é “Sua filha”, samba
de Aniceto interpretado por ele e Martinho da Vila no álbum Novas
Palavras, de 1983. No dueto, é Aniceto quem começa cantando. Em tom
mais grave e de forma mais lenta, ele dá início ao samba com as seguintes
falas: “Minha sogra/ eu vim trazer sua filha/ antes que eu perca a cabeça/
e cometa uma asneira…” (ANICETO e DA VILA, 1983). Assim, temos
a ideia de uma lamentação ou, no mínimo, de um desabafo que se faz
baixinho. Tatit lembra que o estado passional, que conhecemos a partir
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da letra, reflete-se também na música e logo no começo da canção isso
fica claro, pois o andamento é mais lento.
No verso seguinte, no entanto, a música ganha leve aceleração e é
o instrumento de cordas que antecipa esse movimento. Segundo Tatit,
essa “ativação do tempo musical dentro de uma tematização stricto sensu
reflete a atuação da modalidade do /fazer/” (TATIT, 2003, p. 15). E, de
fato, o eu-lírico começa a mostrar as ações dele e de sua companheira.
Ele conta, então, que mandou a mulher lavar e passar a roupa, mas ela
recusou os serviços domésticos, pois não é lavadeira, nem passadeira. A
mulher retratada pelo eu-lírico se recusa a ser uma “Amélia”, a cuidar do
ambiente doméstico e do marido.
Mas não é apenas a “preguiça” ou a recusa em realizar os trabalhos
domésticos que aproximam essa figura da malandragem. Nota-se que
ela confronta a “autoridade” masculina: o eu-lírico conta que quis dar
uma de macho, reforçando certo estereótipo de masculinidade, ao que a
companheira responde metendo-lhe a perna. A valentia, como se sabe, é
também um dos comportamentos típicos do malandro.
E, por falar em proximidades com o ser malandro, é importante
observar que essa mulher se aproxima da religiosidade, ou mais precisamente das religiões afro-brasileiras. Lembramos que os malandros
creem em orixás, em santos que lhes protegem, em patuás que tiram
o mau olhado; e ela faz o mesmo, já que confia a uma macumbeira o
companheiro ferido: quando quis ir ao doutor, ela me levou pra macumbeira (ANICETO e DA VILA, 1983).
Outro elemento que coloca essa mulher na malandragem é que ela
pega o dinheiro do homem e dissimula, mente para ele dizendo que
vai à feira fazer compras, quando, na verdade, ela aposta o dinheiro no
jogo do bicho (expediente ilegal ao qual o malandro também recorre).
E, como se não bastasse tudo isso, ela ainda vai ao Clube do Samba e sai
acompanhada de outro homem: o sambista João Nogueira. Ou seja, ela
faz do companheiro um otário, coloca-o em uma posição que até então
era exclusiva das chamadas mulheres de malandro. Abusa dele, não cuida
da roupa, não cuida da casa, faz com que ele lhe dê o dinheiro, maltrata-o, cai na boemia e ainda por cima o trai. Por causa desses comportamentos, podemos inferir que a mulher coloca o companheiro na posição
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de homem de malandra – é ele quem é feito de “gato-sapato” e não ela. É
também por isso que ele insinua o movimento de deixá-la, de devolvê-la
para a sogra: essa malandra machuca sua masculinidade, machuca sua
virilidade.
Minha sogra,
Eu vim trazer sua filha
Antes que eu perca a cabeça
E cometa uma asneira
Mandei lavar a roupa ela disse: “eu não sou lavadeira”
Lavei e mandei ela passar, ela disse: “eu não sou passadeira”
Eu não posso viver com essa mulher
Assim dessa maneira
Eu quis dar uma de macho com essa nega chibateira
Ela me meteu a perna
Bati com a cabeça na soleira
Quando eu quis ir ao doutor, ela me levou pra macumbeira
Eu não posso viver com essa mulher
Assim dessa maneira
Também eu não posso viver com essa mulher
Ela pega a minha grana e diz que vai fazer compra na feira
Pega o dinheiro, joga no bicho, perde e ainda faz uma choradeira
Vamos pro Clube do Samba e de lá ela sai com o João Nogueira
Eu não posso viver com essa mulher
Assim dessa maneira
Eu não posso viver com essa mulher
Assim dessa maneira
Aniceto não transe com essa mulher
Assim dessa maneira
Martinho da Vila não vive com essa mulher
Assim dessa maneira
Enfim não podemos viver com essa mulher
Assim dessa maneira
(ANICETO e DA VILA, 1983)

Ainda considerando a temática do trabalho, lembramos o samba “Na
outra encarnação”, também de Martinho da Vila (1972). É interessante
assinalar que a canção é iniciada com um instrumento de sopro e outro
de percussão, além de um coro que, em tom agudo, diz “tô”. Juntos, esses
elementos parecem criar uma espécie de “marcha” que coloca o ouvinte
em “alerta”, estado que o próprio eu-lírico parece estar.
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Essa voz masculina, quando canta, revela certo cansaço de trabalhar
o dia inteiro para sustentar a família. E esse cansaço parece não ter fim,
assim como a rotina diária, extenuante e repetitiva. Aqui, nota-se que
a linguagem poética reforça a musical; ambas se intensificam e criam a
sensação de um alerta e cansaço constantes. Isso porque o andamento
da canção é mais acelerado, reforçando o que fala o eu-lírico sobre o
trabalho frenético, ininterrupto, cansativo.
Ao que parece, ele ocupa o posto de otário – aquele que sucumbe ao
mercado e trabalha disciplinadamente de “sol a sol” – e se incomoda
com as exigências do dia a dia: a lida da vida me irrita/ de nervos eu sou
uma pilha (DA VILA, 1972). Ele sugere, então, que em outra encarnação,
vai voltar mulher. Insinua-se, dessa forma, que as mulheres podem ser
preguiçosas, ou podem se dar ao luxo de não trabalhar, ou ainda, que o
trabalho que desempenham não é tão exigente como é para o homem.
Nesse sentido, as mulheres estariam mais próximas de uma das acepções
da malandragem: a que sugere a preguiça, a falta de vínculos trabalhistas
como modus vivendi.
Mas o próprio eu-lírico indica que ele não está falando de todas as
mulheres, mas sim das que podem “dormir cedo/ acordar tarde, ter uma
casa bem cuidada e, empregadas à disposição” (DA VILA, 1972). Ele fala
das mulheres que podem viver vendo novela em cores na televisão. Como
se sabe, as mulheres (brancas e negras) das classes menos favorecidas
não podiam ter essa vida de “luxos”. Autoras como bell hooks (2019)
lembram que muitas mulheres negras e brancas de classes pobres não
tinham a opção de serem donas de casa. Elas precisavam trabalhar para
ajudar a sustentar as famílias. Mal remuneradas, enfrentando afazeres
humilhantes e cansativos, talvez essas mulheres até quisessem ser meras
“rainhas do lar”, ou como diz hooks: “teriam enxergado o direito de ficar
em casa como ‘liberdade’” (hooks, 2019, p. 66, grifo nosso).
Assim, na canção de Martinho, são as mulheres ricas, de certa elite,
que podem ser “preguiçosas”, levar uma vida sem muitas preocupações/
exigências com o trabalho. Ao aproximar as classes ricas de uma das
noções clássicas da malandragem, refuta-se o paradigma de que esta é
restrita aos pobres/sambistas.

116

SORORIDADES E SONORIDADES

Tô, tô, tô
Tô cansado
Trabalhei o dia inteiro pra ganhar algum dinheiro
Sustentar minha família
Minha prole é muito grande, tenho filhos, tenho filhas
A lida da vida me irrita
De nervos eu sou uma pilha
Mas na outra encarnação
Eu vou voltar mulher
Dormir cedo, acordar tarde
História de quadrinhos na mão
Uma casa bem cuidada
Empregadas demais pra cuidar dela
Eu vou viver vendo novela em cores na televisão
Eu vou viver vendo novela em cores na televisão (DA VILA, 1972)

Gata-malandra: o desejo de liberdade
Roberto DaMatta, em Carnavais, heróis e malandros (1997), entende
que os brasileiros obedecem a uma ética que é, na verdade, um “código
duplo”. Ora somos pessoas, nos valemos de nosso capital social, político e cultural para burlar regras e leis, ora somos os indivíduos, iguais
perante as leis. A casa é o ambiente das pessoas, pois é onde há hierarquias claras, baseadas, justamente no capital social. Já a rua é o lugar
do anonimato, onde todos são iguais (indivíduos). Para autores como
Claudia Matos (1982), o malandro dos anos 1930-40 é aquele que transita entre a rua e a casa; ficando sempre nesse interstício. Para DaMatta
também o malandro é tanto pessoa quanto indivíduo: ele escolhe a categoria social que melhor lhe convier.
No período de 1970-80, a dualidade entre rua e casa volta a acontecer em apenas uma canção: “História de uma gata”, versão de Chico
Buarque, que integra a trilha sonora da peça de teatro Os Saltimbancos.
Na versão de Nara Leão, a canção começa com um ritmo que lembra o
de uma valsa. A gatinha da canção conta que tinha toda a comodidade
da vida doméstica: “Detefon, almofada e trato/ todo dia filé mignon ou
mesmo um bom filé de gato” (BUARQUE, BACALOV, BARDOTTI e
LEÃO, 1977). O piano, o violino, os instrumentos de sopro e uma sonoridade que lembra a de uma marimba ajudam a criar uma atmosfera de
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luxuosidade, que remetem ao ambiente doméstico da gata. Além disso,
esses sons sugerem que a felina desfila, pomposa, com a trilha sonora.
Apesar da situação extremamente confortável, a personagem revela
que sentia uma coisa diferente quando, à luz da lua, ouvia os gatos, seus
iguais, cantando pelas ruas. Nota-se uma tensão musical e os instrumentos de sopro e os de percussão, em um tom mais grave, começam a
insinuar uma mudança rítmica: a música fica com uma pegada rock’n’roll.
É importante perceber que essa alteração da linguagem musical é acompanhada da mudança da própria personagem que de gata de casa se
transforma em uma gata de rua. Como ela resolve se integrar ao grupo
de “vagabundos”, aqueles que não têm parada/casa, a sua malandragem
está associada à vida noturna das ruas, à boemia e à cantoria. Observa-se ainda que a malandragem da gatinha é irrefreável, pois, quando ela
se dá conta, já está entre os “arruaceiros”.
Mas, depois da aventura noturna, a gata malandra tenta retornar
para o ambiente doméstico e a canção volta a ter o andamento do início
(mais lento, como se fosse uma valsa). Essa nova mudança é introduzida
pelo piano e pela marimba (e depois pelo violino), os quais nos ajudam
a retomar a ambientação delicada e harmônica da casa. Notamos que ela
queria transitar entre o espaço público e o privado, mas não lhe permitiram ficar; ao contrário, a punem pelo comportamento malandro: “sem
filé e sem almofada/ por causa da cantoria” (idem). É somente por causa
dessa força externa que ela se tornou uma gata ou malandra de rua; de
outra forma, ao que parece, ela teria tentado conciliar a vivência em um
e outro espaço.
Interessante pensar ainda que uma felina represente a malandra:
sabe-se que os gatos, embora sejam domesticados, também gostam de
experenciar a rua. Ou seja, são bichos que, de alguma forma, simbolizam o comportamento híbrido das malandras.
Miá- limentaram
Miá-cariciaram
Miá- liciaram
Miá-costumaram
O meu mundo era apartamento
Detefon, almofada e trato
Todo dia filé mignon
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Ou mesmo um bom filé de gato
Me diziam todo momento
“Fique em casa, não pegue vento”
Mas é duro ficar na sua
Quando à luz da lua
Tantos gatos pela rua
Toda noite vão cantando assim:
“Nós gatos já nascemos pobres
Porém já nascemos livres
Senhor, senhora, senhorio
Felino
Não reconhecerás”
De manhã eu voltei pra casa
Fui barrada na portaria
Sem filé e sem almofada
Por causa da cantoria
Mas agora o meu dia a dia
é no meio da gataria
Pela rua virando lata
Eu sou mais eu, mais gata!
Numa louca serenata
Que de noite sai cantando assim:
“Nós gatos já nascemos pobres
Porém já nascemos livres
Senhor, senhora, senhorio!
Felino não reconhecerás!
(BUARQUE, BACALOV, BARDOTTI e LEÃO, 1977)

Malandragem feminina e o compromisso amoroso
A pesquisadora Carla Lisboa Porto (2008), em sua dissertação de
mestrado, sugere que, diferentemente dos malandros, as malandras
podem ter relacionamentos sérios. Esse argumento parece acertado e
é possível acrescentar que a malandra tende a se dar bem com homens
igualmente iniciados na malandragem. É o que acontece, por exemplo,
na canção “Biscate”, de Chico Buarque, gravada por ele e por Gal Costa
no álbum Paratodos, de 1993.
Como se sabe, a palavra “biscate” é muito usada como xingamento
da figura feminina. Uma biscate é uma mulher sem “eira nem beira”,
interesseira e exploradora; em uma palavra, uma biscate é uma “puta”.
Mas a palavra também é usada para designar aquele que desempenha
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uma atividade secundária para complementar a renda; é aquele/a que
vive de bicos. É interessante perceber que ambos os sentidos da palavra
contrastam um pouco com o piano, considerado um instrumento nobre,
que se sobressai na introdução, mas que está presente em toda a música.
Logo no início entendemos que biscate é o homem, é o eu-lírico
masculino quem vive de bicos. Ao som apenas de um piano e de um
violão, o eu-lírico comenta que a mulher o explora: “queres que eu te
sustente/ eu sigo inadimplente” (BUARQUE e COSTA, 1993). Mas
a figura feminina deixa claro que não estamos diante de um “pai de
família” exemplar: “basta ver rabo de saia/ pro bobo se derreter” (idem).
Ela não nega que cai no samba e que frequenta espaços boêmios, mas o
convida para estar junto dela: “chamo você pra sambar” (idem). Ele, no
entanto, sente ciúmes dela e reprime a “liberdade feminina”: “fui pegar
uma cor na praia/ e só faltou me bater” (idem).
Observa-se que é somente na segunda estrofe que a canção ganha
o acompanhamento de uma percussão e a marcação rítmica parece
ficar mais clara para o ouvinte. Os eu-líricos continuam enumerando as
malandragens um do outro e o verso “quem te mandou tomar conhaque/
com o tíquete que te dei pro leite” (idem) parece acentuar a rítmica da
bateria.
Em “Biscate” temos, portanto, um casal de malandros tentando se
relacionar. Eles, inclusive, traçam planos para o futuro. Nesse momento,
Gal e Chico cantam juntos, como que simbolizando a vida conjugal dos
personagens malandros. Ou seja, apesar da malandragem de ambos, eles
querem ser um casal e planejam até se casar na igreja. Assim, reafirma-se
a concepção de que a malandragem não é totalmente incompatível com
o enlace amoroso.
(Chico)
Vivo de biscate queres que eu te sustente
Se ganhar algum vendendo um mate
Dou-te uns badulaques, de repente
Andas de pareô
Eu sigo inadimplente
(Gal)
Chamo você pra sambar
Levo você pra benzer

120

SORORIDADES E SONORIDADES

Fui pegar uma cor na praia
E só faltou me bater
é
Basta ver um rabo de saia
Pro bobo se derreter
(Chico)
Vives na gandaia
Esperas que eu te respeites?
Quem que te mandou tomar conhaque
Com o tíquete que te dei pro leite?
Quieta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate
(Gal)
Faço lelê de fubá
Faço pitu no dendê
Sirvo seu pitéu na cama
E nada dele comer
Ai!
Telefone é voz de dama
Se penteia para atender!
(Chico e Gal juntos)
Vamos ao cinema baby!
Vamos nos mandar daqui!
Vamos nos casar na igreja,
Chega de barraco
Chega de piti!
Vamos pra Bahia, dengo!
Vamos ver o sol nascer!
Vamos sair na bateria,
Deixe de chilique
Deixe de siricutico!
(BUARQUE e COSTA, 1993)

Malandra que se aproxima da prostituta
Na discografia de Chico Buarque, é possível perceber uma aproximação entre as malandras e as prostitutas (isso se repete no funk). Na
concepção de Claudia Matos (1982) e Carla Porto (2008) essa proximidade seria pouco provável. Isso porque, apesar de possuírem maneiras
de agir muito similares, as prostitutas querem explorar financeiramente
os parceiros, algo que as malandras não fariam (MATOS, 1982). No
entanto, como vimos em “Sua filha” e “Biscate”, as malandras podem
sim querer obter vantagens financeiras dos companheiros. E não é só
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por esse comportamento que ela se parece com a meretriz. Há outras
maneiras de agir que as aproximam.
É o que acontece em “Folhetim”, que foi gravada para a trilha sonora
da peça de teatro Ópera do Malandro de 1979, por Nara Leão. No
contexto da peça, a canção é cantada por uma prostituta, mas é válido
lembrar que Gal Costa gravou “Folhetim” um ano antes, em 1978, no
álbum Água Viva. Na gravação da baiana, o eu-lírico não assume previamente a condição de prostituta. Quando consideramos a gravação de Gal
ficamos com a impressão de que o eu-lírico é “apenas” uma malandra
que se comporta de forma muito próxima à de uma “puta”. Para efeitos
de análise, consideramos as duas gravações.
Tratemos primeiro da canção na voz de Gal Costa. Assinala-se
que a melodia, sobretudo o instrumento de sopro, ajuda a construir
uma atmosfera de sensualidade, que remete também à conquista. Nos
primeiros versos, o eu-lírico fala para um interlocutor masculino que,
se acaso ele a quiser, é “dessas mulheres que só dizem sim” (BUARQUE
e COSTA, 1978); ou seja, é uma “mulher fácil”. Esses dizeres buscam
romper com o paradigma da mulher recatada e pudica. A malandragem
feminina se revela justamente nesta atitude sensual e despudorada: ela
quer conquistar o homem, quer enfeitiçá-lo, prendê-lo em suas teias
para satisfazer os seus desejos. Nesse sentido, a malandragem feminina
se aproxima de algumas concepções dos movimentos feministas: é fala
feminina sobre sexo e sobre a vontade de sentir prazer, portanto sobre
liberdade.
É possível considerar essa personagem como uma malandra, pois
ela está em ambientes boêmios e os sugere nos versos “uma noitada
boa/ um cinema, um botequim” (idem). Mais que isso, a malandragem
aparece no jogo de interesses que a mulher estabelece: ela quer levar
vantagem; quer uma simples rodada de cerveja em um botequim, ou um
bem material, mas também quer o sexo com o parceiro. Ao que parece,
importa mais o simbolismo da permuta do que propriamente a coisa
que ela vai ganhar. Importa o fato de ela perceber a relação sexual como
um jogo de interesses e não como uma obrigação feminina.
Nota-se ainda que a malandra promete devolver certa posição de
primazia ao homem, mas ela o faz na penumbra, à meia luz, em uma situ-
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ação que é e não é ao mesmo tempo: não é nem totalmente na luz, nem
totalmente no escuro, assim como ela própria, que é e não é malandra,
que é e não é uma “mulher fácil”. A própria superioridade concedida
ao parceiro é e não é: é, mas é momentânea e efêmera e faz parte de
um jogo de dissimulação da malandra. Descobrimos isso quando ela
mostra, aparentemente rendida, que na verdade descarta o homem: “és
página virada/ descartada do meu folhetim” (idem).
Se acaso me quiseres
Sou dessas mulheres
Que só dizem sim
Por uma coisa à toa
Uma noitada boa
Um cinema, um botequim
E, se tiveres renda, aceito uma prenda
Qualquer coisa assim
Como uma pedra falsa, um sonho de valsa
Ou um corte de cetim
E eu te farei as vontades
Direi meias verdades
Sempre à meia luz
E te farei, vaidoso, supor
Que és o maior e que me possuis
Mas, na manhã seguinte,
Não conta até vinte
Te afasta de mim
Pois já não vales nada
És página virada
Descartada do meu folhetim (BUARQUE e COSTA, 1978)

Nessa canção de Chico Buarque temos alguns dos comportamentos
típicos das malandras: a vontade de liberdade amorosa e sexual, a
forma dissimulada de interagir com o parceiro, além da ambientação
na boemia. Mas quando se escuta a canção tendo em mente o contexto
da Ópera do malandro, percebe-se que “Folhetim” é cantada por uma
prostituta “de carreira”, cujo nome é “Mimi Bibelô”. Na peça de teatro, a
prostituta recepciona o malandro Max Overseas com essa música, que
marca o momento em que o malandro foge de alguns inimigos e procura
abrigo, justamente, em um dos prostíbulos do arquirrival Fernandes
Duran, que se tornará o seu sogro.
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Na versão de Nara, os instrumentos de sopro criam uma atmosfera
de sedução, mas eles estão em um tom mais baixo e em um ritmo mais
lento do que na versão de Gal. Com Nara, a música lembra mais acentuadamente um bolero. Essa “estrutura” sonora, combinada com o canto
mais fechado e em tom baixo de Nara Leão, dá à canção um clima mais
intimista, como se fosse uma revelação feita ao pé do ouvido. Mesmo
assim, a voz ainda guarda um tom sensual.
Ora, a sedução feminina pode ser percebida como uma estratégia
malandra, próxima, por exemplo, da ginga do malandro. Ambas,
sedução e ginga, dependem de certa meticulosidade, de uma esperteza
para antever os movimentos do “alvo”. Ambas tornam o corpo imprescindível para o envolvimento do “adversário” e a consequente conquista.
O canto e a instrumentação nos permitem inferir que Mimi Bibelô
quer seduzir Overseas, entretanto, como conhecedora da malandragem
e daquele homem, ela sabe que precisa de malícia e de esperteza para
tentar ter com ele uma noite de prazer. Por isso, ela afirma que, em troca
da relação amorosa, aceita coisas sem valor, como que dando um tom de
escambo ao contato sexual-amoroso. Mas por que uma prostituta aceitaria sair “no prejuízo” por um mero cliente, se não fosse ele alguém
importante?
Assim, podemos perceber que ela tenta dissimular o interesse e os
sentimentos. Por isso, quando ela diz que, na manhã seguinte, o companheiro “já não vale nada/ é página virada/ descartada do folhetim”
(BUARQUE e LEÃO, 1979), não parece ser bem isso o que ela realmente sente. Dessa maneira, a dissimulação e a esperteza são dois dos
elementos que ajudam a colocar Mimi Bibelô na malandragem – além, é
claro, da própria boemia que está implícita nos versos uma noitada boa/
um cinema/ um botequim. Com “Folhetim” complicam-se, portanto,
as separações entre malandras e prostitutas e malandras e “putas” (ou
mulheres fáceis)2 .

2. Em Muchachas de Copacabana, outra canção de Chico Buarque, que também se
insere no contexto da Ópera do malandro, também temos prostitutas se aproximando
da malandragem feminina. Já no funk, lembramos como exemplo dessa aproximação
“Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir”, “Agora eu sou piranha” e “Tô solteira de novo”, de
Valesca Popozuda.
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A malandra que enfeitiça
Outra característica comportamental da malandra desse período é a
sua capacidade de enfeitiçar. Em “Visgo de Jaca”, samba de Sérgio Cabral
e Rildo Hora, gravado por Martinho da Vila em 1974, temos um novo
comportamento (e consequentemente uma nova imagem) da malandra:
ela é uma feiticeira. O instrumento de corda e os de sopro, combinados
com a interpretação em tom menor de Martinho, dão uma sensação de
mistério, de algo que deve ser dito bem baixinho.
E deve ser dito bem baixinho porque a mulher que “caçou bem-te-vi/ gaiolou o curió/ calou o mainá” é terrível como um diabo (HORA,
CABRAL e DA VILA, 1974). Destaca-se que quando o eu-lírico masculino a caracteriza assim, ele pronuncia a palavra separando as sílabas não
segundo as regras gramaticais (di-a-bo), mas sim segundo a fala: dia-bo,
mantendo-a, no entanto, como uma paroxítona (o acento continua
sendo na penúltima sílaba). Nota-se ainda que logo depois de entoar
“dia-bo” os instrumentos de sopro “repetem” o eu-lírico, reforçando
tanto a temática (de mistério) quanto os aspectos melódicos e rítmicos.
O eu-lírico masculino revela ao ouvinte que sofre com essa mulher
dia-bo – que nos lembra outra mulher “diabo”, a Tieta de Luiz Caldas.
A personagem do samba é (aliás, como Tieta) uma morena dendê que
prendeu o eu-lírico no amor (verso que também é cantado em uma tonalidade baixa, reforçando a sensação de segredo/mistério). Ele confessa
que é cativo da companheira, como se fosse um dos pássaros que ela
prendeu em sua gaiola. Por isso, o eu-lírico busca outra fonte de poder
para se livrar desse “feitiço”. Mas “São Francisco, amigo da mata”, não
consegue quebrar o viveiro. (idem)
Apesar do amor que a malandra sente, é significativo que ela coloque
o parceiro como um prisioneiro de seu amor, como um amante sofredor.
Reforça-se, no entanto, que ela não nutre indiferença pelo homem, ela
não quer simplesmente “passá-lo para trás”; muito antes pelo contrário:
ela quer tê-lo por perto, quer tê-lo cativo. Ela enfeitiça o companheiro
porque quer dominá-lo, quer tê-lo a seus pés. Diz o eu-lírico que ela
quer vê-lo “na poeira/ e sem asa pra voar” (idem).
Já caçou bem-te-vi
Insistiu no sofrer
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É o dia-bo
Gaiolou curió e calou o mainá
É o dia-bo
Segurou com o visgo da jaca
Cambaxirra, coleiro, cantor
Tal e qual me prendeu a morena dendê no amor
São Francisco, amigo da mata
Justiceiro o viveiro quebrou
Mas não viu que a morena maltrata e me faz
Sofredor
Minha terra tem sapê,
Arrueira
Onde canta o sabiá
E a morena quer me ver,
Na poeira
E sem asa pra voar
(HORA, CABRAL e DA VILA, 1974)

Considerações finais
Sublinhamos que, assim como os malandros, as malandras são
também boêmias e transitam em espaços de sociabilidade como os do
samba. Assim como os malandros, elas também buscam converter as
desvantagens em vantagens pessoais, são dissimuladas, são espertas.
Mas ser malandra é diferente de ser malandro. A boemia e a recusa ao
trabalho, por exemplo, para a malandra, são formas dela contestar os
papéis e os lugares que lhes são impostos pela sociedade/ cultura.
Elas nos mostram uma moralidade sexual outra, diferente da pregada,
por exemplo, pela tradição cristã-católica: as malandras são sensuais,
provocativas, insinuam o sexo, sugerem-no mesmo, sem tantos pudores.
Elas são “mulheres fáceis” que se confundem com a prostituta, quando
não, se aproximam da mulher puta/vadia e valoram positivamente essas
categorias, reforçando um posicionamento político-ideológico que se
aproxima de algumas vertentes do feminismo.
A malandra coloca o homem no lugar de otário, faz dele um homem
de malandra, subvertendo a ordem sociocultural. E essa inversão é
sobremaneira significativa, posto que, no cancioneiro popular brasileiro, há uma forte tradição das abnegadas “Amélias” e das “mulheres
de malandro”, figuras que são exploradas financeira e emocionalmente,
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que não têm liberdade, que, no limite, reforçam certos papéis de gênero
engendrados por valores moralistas e tradicionalistas. A malandragem
feminina insinua, portanto, um novo ethos, uma nova ontologia, uma
nova política.
Não se deixe passar despercebido o fato de que todas as canções
analisadas neste capítulo, embora possam ser cantadas por mulheres,
foram compostas por homens e, por mais sensíveis que esses compositores possam ser às diferentes feminilidades, eles partem, no limite,
de uma perspectiva masculina. Nós, autoras deste livro, chamamos isso,
nos debates preparatórios deste volume, de mulheres cantadas que se
diferenciam das mulheres que cantam: estas sim partem de uma “experiência feminina” não mediada pelo compositor-homem. Embora essas
diferentes perspectivas não possam ser apagadas ou desconsideradas,
parece acertado afirmar que analisamos obras que ajudam a construir,
no cancioneiro brasileiro, uma nova perspectiva para as figuras femininas e para o feminino.
Joan Scott alerta que a História, assim como outros campos do saber,
não deve olvidar ou menosprezar a presença feminina nos movimentos
sócio-culturais e políticos. Acreditamos que re-conhecer essas personagens malandras, ouvi-las e debatê-las são formas de perceber a importante contribuição feminina para as histórias, as culturas e as identidades brasileiras.
Nesse artigo, buscamos apontar a emergência dessas figuras, também
como forma de assinalar (e discordar) da posição dos chamados “intérpretes do Brasil” que tendem a pensar as chamadas identidades nacionais a partir quase que exclusivamente de personagens masculinos.
É preciso reconhecer que as malandras estão no nosso cancioneiro e
essas e outras personagens femininas e/ou marginalizadas nos ajudam a
pensar sobre o Brasil “que não está no retrato”.
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Capítulo 5

Pensamento feminista brasileiro:
insinuações feministas nas performances
de Elza Soares
1

Barbara Lima

Introdução
A motivação para elaboração deste texto parte de algumas inquietações investigativas pessoais, descritas a seguir, e de uma grata descoberta, apresentada em seguida. No Brasil, ao se aproximarem dos movimentos feministas clássicos, é comum que algumas mulheres negras
não se identifiquem com as pautas debatidas, com as frentes de luta,
com a organização das prioridades de atuação etc. Isso se dá, dentre
outros motivos, pelo fato de que o conceito de feminismo popularmente
difundido, muitas vezes, é resumido apenas a uma luta pela liberdade
financeira e sexual das mulheres. Para entender a raiz dessa percepção,
precisamos olhar para trás e resgatar os principais feitos conquistados
por esses movimentos feministas clássicos. Isso porque tais conquistas
foram acontecimentos que saltaram em meio aos demais em suas
épocas, ganhando visibilidade e tematizando conversas sobre o assunto.
Como acontecimentos, nos ajudam a ter uma leitura do contexto em
1. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
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que ocorreram, bem como dos desdobramentos que viriam a partir do
acontecido. Sobre a noção de acontecimento enquanto conceito, Mead
(1932, p. 23, apud SIMÕES, 2014) aponta que uma de suas características é justamente ser, ao mesmo tempo “uma história e uma profecia”.
Tais acontecimentos, portanto, que nos servem como exemplo, são o
sancionamento, em 1962, do Estatuto da Mulher Casada, que contribuiu
para o início da emancipação feminina em diversas áreas, instituindo
que uma mulher não precisaria mais da autorização do marido para
trabalhar e, também nos anos 1960, a popularização da pílula anticoncepcional no Brasil e em vários outros países do mundo, que foi o ponto
de partida para debates acerca dos direitos reprodutivos femininos, que
antes era ligado exclusivamente à reprodução e ao casamento.
Destacamos, portanto, um ponto importante que parte de tais
conquistas: embora, em uma primeira visada, os avanços pareçam benéficos para todas as mulheres, ao olharmos sob uma ótica interseccional
(CRENSHAW2, 1989, 1991) é possível perceber que, na verdade, os
frutos só são colhidos em sua totalidade por uma parcela das mulheres.
A problemática, nesse caso, não se instala no âmbito das conquistas,
mas nas formas de se pensar as frentes de luta do feminismo clássico e
como elas dizem de situações enfrentadas por mulheres brancas e, em
maioria, não pobres. Pegando os exemplos citados e aplicando à realidade das mulheres negras brasileiras, que sempre trabalharam, vemos
que elas não colheram, de forma tão efetiva como as mulheres brancas,
os avanços do sancionamento do Estatuto da Mulher Casada e tampouco
puderam usufruir, naquele momento, da transformação da concepção
de sexo, uma vez que essas mulheres tinham questões anteriores por
resolver neste campo, como o preterimento para o casamento ou, ainda,
a hipersexualização de seus corpos.
Isso posto, retomamos o que foi colocado anteriormente, de que
muitas mulheres negras não se sentem representadas nos movimentos
2. A sistematização feita por Crenshaw (1989, 1991) é um marco de muita importância,
pois esquematiza lógicas e metodologias do que é esse pensamento interseccional. Porém,
cabe ressaltar que o pensamento sobre a articulação entre categorias de opressão é algo que
antecede essa nomenclatura e já vinha sendo trabalhado anteriormente por intelectuais
negras, como Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento.
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feministas clássicos, já que as experiências trazidas em tais coletivos raramente levam em consideração as especificidades dessas mulheres. Como
consequência disso, muitas dessas mulheres têm tomado o caminho de
negação do movimento e não é incomum encontrar mulheres negras
dizendo que não se consideram feministas.
E é justamente nesse ponto que nascem as inquietações pessoais
apontadas no início deste tópico: se há mulheres negras que não se
sentem representadas nos discursos feministas, o problema está nessa
não-identificação ou nos discursos? Se entendemos que o problema
está nos discursos, será que é possível pensar em manifestações discursivas feministas que contemplem também as mulheres negras, como
vêm fazendo as feministas negras? Ou ainda, será que se encontramos
registros feministas nas histórias de mulheres negras ao longo do tempo
conseguimos construir novos discursos acerca da origem do feminismo
que contemplem também as mulheres negras ou que apontem, quem
sabe, para uma origem negra de práticas hoje consideradas feministas?
A descoberta, também apontada anteriormente, e que soma a essas
inquietações é o livro Blues Legacy and Black Feminism: Gertrude Ma
Rainey, Bessie Smith, and Billie Holiday (“O Legado do Blues e o Feminismo Negro: Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith, and Billie Holiday”,
em tradução livre) da professora e filósofa socialista estadunidense
Angela Davis. A obra – publicada originalmente em inglês, em 1998,
pela Vintage Books, e, até o momento, sem nenhuma publicação em
português – é uma obra menos conhecida da autora e traz reflexão sobre
as performances de Gertrude “Ma” Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday,
três artistas negras que tiveram papéis decisivos na formação da história
da música popular nos Estados Unidos. O principal ponto que nos
chamou a atenção no livro foi o fato de, em resumo, ser uma investigação de como essas mulheres, mesmo sem dar exatamente este nome,
falavam de uma consciência feminista – chamada por Davis (1998) de
“insinuações feministas” – nas comunidades negras da classe trabalhadora dos Estados Unidos da América no início do século passado.
Portanto, nosso objetivo neste ensaio é, em um primeiro momento,
trazer as principais ideias presentes na introdução do livro – que faz
um apanhado da obra como um todo – e do capítulo 4, “Bessie Smith,
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Gertrude ‘Ma’ Rainey e a política do protesto do Blues”, em que Davis
(1998) aponta o que ela chama de “insinuações feministas” nas performances das três artistas. Entendendo que a língua é um fator determinante no acesso ao conhecimento no Brasil, o objetivo do artigo é
também fazer um apanhado em português das principais ideias da obra
de Davis (1998) presentes no recorte apontado anteriormente, além de
usar a análise feita pela autora sobre as performances de Gertrude “Ma”
Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday como referência metodológica
para uma análise da atuação da cantora Elza Soares em algumas de suas
performances da música “A Carne”.

O Legado de Angela Davis
Davis (1998) começa a introdução do livro “Blues Legacy and Black
Feminism: Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith, and Billie Holiday”
contextualizando o cenário das lutas da classe trabalhadora dos Estados
Unidos da América e a história da música popular norte americana,
com enfoque na consciência social das comunidades negras. A autora
explicita a importância determinante da raça na formação da consciência social negra. Para Davis (1998), um dos elementos de influência
nisso é o fato de mulheres negras, como Gertrude Ma Rainey, serem as
primeiras a gravar blues e, consequentemente, participarem da repercussão gerada pelo impacto dessas gravações.
Quanto mais eu ouvia suas performances – de músicas compostas
tanto pelas próprios artistas quanto por outras – mais eu percebia que
sua música poderia servir como um terreno rico para examinar uma
consciência feminista histórica que refletisse as vidas da classe trabalhadora e suas comunidades negras. O fato de suas representações
estéticas das políticas de gênero e sexualidade serem informadas e entrelaçadas com suas representações de raça e classe tornam seus trabalhos ainda mais provocativos (DAVIS, 1998, p. 14, tradução nossa).

Mesmo com o trabalho de mulheres negras abrindo espaço para
outras cantoras negras de blues que surgiram à época, a autora destaca
que – talvez por influência de um período de exploração escravocrata,
em que principalmente homens negros eram usados como força de mão
de obra – o cenário que se desenhou nos Estados Unidos a partir de
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1926 foi o da exploração de homens negros cantores de blues, que recebiam das gravadoras quantias irrisórias pelo sucesso e popularização de
suas músicas. É como se, antes, sem a grande influência de um sistema e
de um mercado explorador, a obra das cantoras negras de blues tivesse
criado um espaço de resistência que, mesmo sem ser necessariamente
propício para isso, abrigasse implicitamente um conteúdo de questionamento em suas letras. E é como se esse mesmo sistema, se aproveitando
do crescimento e da repercussão do trabalho de homens cantores de
blues negros, tivesse abraçado e modificado todo esse cenário musical
do blues negro norte americano. A forma com que Davis (1998) olha
para o trabalho de Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday
questiona a maneira com que as mulheres do blues e do jazz são retratadas na maior parte da literatura já criada sobre o tema. Para a autora,
existe a necessidade de um estudo que vá além da análise técnica das
músicas, sem necessariamente deixar de dar atenção a isso. Um dos questionamentos feitos por Davis (1998) aponta para o fato de que poucos
escritores – com raríssimas exceções, como foi o de caso de Langston
Hughes – se dispunham a colaborar para um estudo mais aprofundado
das contribuições das artistas de blues para a transformação da política
cultural negra.
Davis (1998) destaca que a aparente liberdade que o blues abria para
que essas cantoras expressassem sua sexualidade – incorporada à vida
da classe negra trabalhadora – influenciou o julgamento da obra musical
dessas cantoras. A autora utiliza o termo “baixa cultura” para se referir
ao tratamento dado por empreendimentos ligados à literatura, escultura, pintura e música clássica na época à música feita pelas cantoras
negras de blues.
Se começássemos a apreciar as blasfêmias das mulheres de blues ficcionalizadas – especialmente suas políticas ultrajantes de sexualidade
– e o conhecimento que poderia ser extraído de suas vidas sobre as
possibilidades de transformar as relações de gênero dentro das comunidades negras, talvez pudéssemos nos beneficiar de uma olhada
nas contribuições artísticas das mulheres originais do blues (DAVIS,
1998, p. 14, tradução nossa).
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Davis (1998) reitera que a intenção de seu trabalho no livro supracitado é, de certa forma, persuadir leitores sobre a importância de olhar
para o trabalho dessas três artistas do blues negro e compreender sua
relevante contribuição para o que a autora chama de “forjar legados” do
blues, da classe trabalhadora negra e do feminismo negro.
Ao entrar no capítulo 4 (“Bessie Smith, Gertrude ‘Ma’ Rainey e a
política do protesto do Blues”) e mais especificamente na análise das
letras das músicas de “Ma” Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday, principalmente das duas primeiras, Davis (1998) destaca a importância das
possibilidades de se sustentar no blues uma consciência feminista. A
autora utiliza a expressão “aparentes relações antagônicas como oposições não-contraditórias” para se referir ao modo como o blues apresenta essas possibilidades dentro de uma narrativa feminina em relação
ao desejo masculino no contexto de uma canção de Blues. Para Davis
(1998), as letras dos blues femininos expõem decepções amorosas e
sexuais ao mesmo tempo em que abordam a individualidade e a coletividade nos relacionamentos pessoais: “A sexualidade não é privatizada na
tristeza. Pelo contrário, é representada como uma experiência compartilhada produzida socialmente.” (DAVIS, 1998, p. 12, tradução nossa).
A partir da análise da obra das três cantoras negras usadas como
objeto de estudo em seu trabalho, Davis (1998) destaca a constante
presença nas letras de Bessie Smith de temas ligados a problemas derivados do racismo, de alcoolismo, de injustiças sociais e econômicas, de
detenções, falta de moradia e empobrecimento da comunidade negra.
Para a autora é como se Smith tivesse ajudado a consolidar o legado de
Rainey, que, por sua vez, tem em sua música uma ligação com a realidade de sulistas negros, em sua maior parte ligados à vida rural. Além
disso, Davis ressalta que o trabalho de Smith também reflete a experiência de imigrantes. Em contraponto ao que a autora busca elucidar com
relação aos protestos presentes no trabalho das três cantoras de blues
negro, Davis (1998) apresenta a análise de Samuel Charters (1963) que
argumenta que ao exigir uma perspectiva pessoal intensa por parte do
compositor ou intérprete, o blues, dificilmente, ao entender do autor,
pode ser compatível com protesto político ou social.

PENSAMENTO FEMINISTA BRASILEIRO

135

Há pouco protesto social no blues. Muitas vezes há uma nota de raiva
e frustração; às vezes a pobreza e a falta de raízes em que o cantor
viveu sua vida é evidente em uma palavra ou frase, mas há pouco protesto aberto às condições sociais sob as quais um Negro nos Estados
Unidos é forçado a viver. Há queixa, mas o protesto foi sufocado...
(CHARTERS, 1972 apud DAVIS, 1998, p. 92, tradução nossa).

Para Davis (1998), existe uma falha nos estudos de Charters (1972)
ao subestimar a performance feminina de blues e apontar apenas um
cenário de domínio masculino como digno de protesto social. Há outro
estudo importante citado pela autora que apresenta uma visão relevante,
porém incompleta, em sua opinião, a respeito do protesto no blues feminino negro. Em Paul Garon Blues and the Poetic Spirity, Garon (1975)
analisa músicas de algumas cantoras de blues (deixando de fora a música
de artistas importantes como Ma Rainey e Bessie Smith) e afirma:
Se existe implícita no blues uma crítica “feminista” da sociedade, ligada a isso há uma crítica mais ampla da civilização repressiva, baseada
não em qualquer especificidade sexual, nem mesmo na posição peculiar do negro na Cultura americana, embora essa característica seja
provavelmente a força principal na qual o blues desenha sua perspectiva única (GARON, 1975 apud DAVIS, 1998, p. 94, tradução nossa).

O que torna esses estudos ainda inconsistentes, para Davis (1998), é o
fato de as análises serem baseadas somente nas gravações dos blues clássicos. A autora argumenta que, além de não haver registros das performances ao vivo desses artistas, todo material gravado estava sujeito ao
veto de produtores brancos. Isso pode ter contribuído para registros
importantes terem ficado de fora do repertório dos discos desses artistas.
Para respaldar tal afirmação, a autora cita um trecho colhido pelo crítico
Carman Moore (1969) em uma apresentação ao vivo – que não aparece
na versão gravada – de Bessie Smith: “Toda a minha vida eu tenho feito
isso. Toda a minha vida as pessoas brancas têm tomado”.
Outro exemplo importante notado por Davis é o fato de Billie
Holiday, uma década depois, ter sido impedida de gravar “Strange Fruit”
com a Columbia Records, uma música com conteúdo abertamente anti-racista e que foi preterida pela gravadora, que temia a repercussão e
as críticas negativas do público. Já a Commodore Records, gravadora
independente de administração menos conservadora que a Columbia,
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autorizou a gravação de “Poor Man’s Blues”, de Bessie Smith, uma das
principais referências de protesto social no repertório da cantora. Davis
(1998) ressalta que, se por um lado jornalistas da época foram capazes
de subestimar o conteúdo político de “Poor Man’s Blues” afirmando
que Bessie Smith não seria capaz de pensar criticamente as relações de
classe, por outro não há como corroborar com tal opinião diante do
conteúdo da letra:
Senhor homem rico, homem rico, abra seu coração e mente.
Senhor homem rico, homem rico, abra seu coração e mente.
Dê uma chance ao pobre homem, ajude a parar esses tempos difíceis
e difíceis.
Enquanto você está morando em sua mansão, você não sabe o que
tempos difíceis significam. A esposa do pobre trabalhador está morrendo de fome, sua esposa está vivendo como uma rainha.
Por favor, ouça meu pedido, porque eu não aguento esses tempos difíceis por muito tempo.
Oh, ouça meu pedido, não suporto esses tempos difíceis por muito
tempo.
Eles farão um homem honesto fazer coisas que você sabe que estão
erradas.
Pobre homem travou todas as batalhas, pobre homem lutaria novamente hoje.
Pobre homem travou todas as batalhas, pobre homem lutaria novamente hoje.
Ele faria qualquer coisa que você pedir em nome dos EUA.
Agora que a guerra acabou, o pobre homem deve viver da mesma
maneira que você.
Se não fosse pelo pobre homem, senhor rico, o que você faria?
(SMITH, 1928. Tradução nossa).

Davis relembra a importância do contexto histórico em que “Poor
Man´s Blues” foi gravada, antes do colapso da bolsa de valores, quando o
que a autora chama de “teia de circunstâncias econômicas dolorosas que
prenunciava a Depressão” anunciava um difícil período para os negros.
De acordo com as noções predominantes de música de protesto,
“Poor Man’s Blues” pode ser visto com um ancestral venerável, mas
esquecido, do gênero de protesto social na música popular negra. Sua
apaixonada denúncia de injustiça se repetiu inúmeras vezes no contínuo do blues, no jazz, no rhythm and blues, no funk e no rap. Esse
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pioneirismo na música estabeleceu os temas de protesto social como
um conteúdo legítimo para africanos na música popular americana.
O papel histórico de “Poor Man’s Blues” obviamente desacredita severamente os argumentos alegando a ausência de protesto nos blues, e,
em particular, no blues clássico (DAVIS, 1998, p. 97, tradução nossa).

Ao desenrolar do capítulo 4, “Bessie Smith, Gertrude ‘Ma’ Rainey
e a política do protesto do Blues”, Davis (1998) apresenta mais alguns
exemplos de protestos implícitos nas performances das cantoras analisadas na obra. Não passaremos por todos os elementos apresentados
pela autora, mas, apontamos que, em resumo, as análises reforçam o
feito que apresentamos no exemplo de “Poor Man Blues”: embora não
digam necessariamente de uma consciência intencional de classe e raça,
é difícil negar a presença de um pensamento feminista – mais que isso,
um pensamento feminista interseccional – nas obras de Gertrude Ma
Rainey, Bessie Smith, and Billie Holiday. Ao final do capítulo, Davis
(1998) questiona novamente uma afirmação de Samuel Charters (1963)
de que “o blues permite queixas, mas não por protesto”. A autora ressalta
que é preciso existir uma estrutura política capaz de funcionar como
canal de transformação da reclamação individual em efetivo protesto
coletivo e afirma que, ao mesmo tempo, o protesto social não pode se
tornar uma função exclusiva ou limitadora da arte. Para a autora, na
verdade a arte tem a possibilidade de incentivar uma atitude crítica e
incentivar seu público a desafiar condições sociais, sem necessariamente
estabelecer o terreno do protesto por si só. Numa ausência de movimento popular de massa, a arte pode apenas incentivar uma atitude
crítica: “Quando o blues ‘nomeia’ os problemas que a comunidade quer
superados, ele ajuda a criar condições emocionais para protestar, mas
não pode, por si só, constituir o protesto social”. (Davis, 1998, p.113)

As performances de Elza Soares
Elza Soares3 nasceu na favela carioca de Moça Bonita (atual Vila
Vintém). Aos 13 anos, foi forçada a se casar, aos 14 já era mãe e, aos
3. Importante destacar que algumas das reflexões aqui contidas têm como ponto de partida
um esforço teórico e analítico empreendido durante a elaboração do Projeto de Pesquisa
apresentado ao Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de
Minas Gerais em novembro de 2019.
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21, já havia velado dois de seus cinco filhos. Um dos momentos sempre
relembrados pela própria cantora é o episódio que marcou sua primeira
apresentação. Na época, o programa de calouros apresentado por Ary
Barroso na rádio Tupi estava com o prêmio acumulado e Elza decidiu
tentar a sorte. Como era muito pobre, não tinha dinheiro para investir
em um figurino especial e improvisou: pegou uma roupa da mãe, que
pesava o dobro de Elza, e ajustou com alfinetes. Ao se deparar com Elza
Soares e aquele figurino improvisado, Ary Barroso ironiza e pergunta
de que planeta ela vinha. Elza cala o apresentador e as risadas da plateia
respondendo que vinha do planeta fome. Desse dia, além da ousadia,
Elza também se lembra que levou o prêmio do concurso e ainda teve
seu talento reconhecido por Ary, que disse: “Senhoras e senhores, nesse
exato momento acaba de nascer uma estrela”.
Já aclamada pelo público, foi a partir de 1962 que Elza viveu um dos
acontecimentos mais marcantes de sua trajetória: o relacionamento com
o jogador de futebol Mané Garrincha. Ela e o jogador começam um
romance enquanto Garrincha ainda era casado e isso foi o gatilho que
o público precisava para atacar Elza, que recebeu diversas ameaças e
viveu sob o peso que o rótulo de amante trazia na época. Após um ano
juntos, Elza intimou Garrincha: se ele não a assumisse, ela o deixaria.
Dito e feito. Deixou o jogador e, em 1963, como resposta às críticas
que recebia, a gravadora que a produzia insistiu que Elza gravasse a
música “Eu sou a outra”, do compositor Ricardo Galeno. Meses depois,
Garrincha optou pelo desquite – única forma possível de separação na
época – com sua atual esposa e voltou a procurar Elza. O casal reatou o
romance sem revelar nada à imprensa. Em 1966, decidiram morar juntos
e, poucos meses depois, oficializaram a união na embaixada da Bolívia.
Em 1969, Garrincha dirigia alcoolizado e sofreu um grave acidente na
Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Dona Josefa, mãe de Elza, foi
arremessada para fora do veículo e morreu na hora. Elza e Garrincha
viveram juntos por 16 anos, tiveram um filho (Garrinchinha) e se divorciaram em 1983, devido ao alcoolismo do jogador e ao fato dele agredir
a cantora e os filhos com frequência. O jogador faleceu no ano seguinte,
devido à cirrose.
Depois da morte de Garrincha, Elza se afastou dos palcos por um
tempo. Ela voltou ao show business em uma parceria com o cantor
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Caetano Veloso para interpretar a música “Língua”, sucesso do próprio
Caetano. Ao todo, Elza tem sua voz gravada em 122 discos, possui mais
de 60 anos de carreira e, de uns anos para cá, voltou com força total para
a cena pública. Desde 2015, vem fazendo shows por diversos países, já
lançou três álbuns, compostos exclusivamente por músicas inéditas, e
usa frequentemente as redes sociais para se posicionar sobre os principais assuntos em debate, principalmente quando envolvem racismo e
preconceito contra mulheres.
Embora Elza Soares já levante, há bastante tempo, bandeiras de luta
contra o racismo e o machismo, selecionamos aqui três momentos em
que a cantora, para além do que estava expresso na canção, colocou
traços de uma luta ainda não nomeada pela própria Elza. É como se
ela expressasse, de forma orgânica, traços do pensamento e das práticas
políticas que mais tarde seria entendido por ela como sendo vinculadas
ao feminismo, ao movimento negro ou, ainda mais especificamente, ao
movimento feminista negro.
O primeiro exemplo que selecionamos é a performance de Elza
Soares na música “A Carne”, composta por Seu Jorge, Marcelo Yuca e
Wilson Capellette, que, na época, formavam a banda Farofa Carioca. A
letra de “A Carne”, por si só, já é uma forte denúncia em uma sociedade
onde o racismo é estrutural e estruturante como no Brasil:
A carne mais barata do mercado é a carne negra
que vai de graça pro presídio
e para debaixo de plástico
que vai de graça pro subemprego
e pros hospitais psiquiátricos
A carne mais barata do mercado é a carne negra
que fez e faz história
segurando esse país no braço
o cabra aqui não se sente revoltado
porque o revólver já está engatilhado
e o vingador é lento
mas muito bem intencionado
e esse país
vai deixando todo mundo preto
e o cabelo esticado
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mas mesmo assim
ainda guardo o direito
de algum antepassado da cor
brigar sutilmente por respeito
brigar bravamente por respeito
brigar por justiça e por respeito
de algum antepassado da cor
brigar, brigar, brigar
A carne mais barata do mercado é a carne negra
(SEU JORGE, YUKA, CAPPELLETTI, SOARES, 2002)

O que queremos ressaltar aqui, portanto, não são os elementos da
forte letra de “A Carne”, mas os que saltam para além dela. A versão
original da música, interpretada pelo cantor Seu Jorge, na época integrante da banda Farofa Carioca, é marcada por um ritmo suave, sem
grandes deslocamentos de intensidade sonora. Porém, na voz de Elza
Soares ela ganha uma interpretação tão única que marcou a trajetória
da cantora e ganhou três diferentes versões ao longo de sua carreira.
Na primeira versão de “A Carne”, gravada por Elza para o disco “Do
cóccix até o pescoço”, em 2002, a cantora já faz uma mudança significativa na estrutura da canção: ao invés do ritmo suave, Elza canta como
se incorporasse uma feirante a vender carne negra em um mercado de
rua, um pregão. Além disso, no trecho “e esse país vai deixando todo
mundo preto e o cabelo esticado” Elza alonga a palavra “esticado” como
se estivesse de fato esticando um cabelo – sensação que a maioria das
mulheres negras brasileiras conhece bem.
A segunda performance de “A Carne” que queremos ressaltar é
a apresentada durante a gravação do DVD “Beba-me”, em 2007. Na
biografia de Elza Soares, escrita pelo jornalista Zeca Camargo e publicada em 2018, a cantora conta que gravou o DVD ao vivo a pedido de
seus produtores, meses depois de sofrer uma queda do palco que lhe
rendeu graves problemas na coluna. Já com 77 anos de idade na época
da gravação, Elza Soares conta que sentia o pedido como um desejo de
último registro, já que o quadro de saúde da cantora era delicado. Elza
resgata o grito incorporado à canção na primeira versão e acrescenta
uma nova mudança, ao invés de “A carne mais barata do mercado é
a carne negra”, canta “A carne mais barata do mercado é minha carne
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negra”. Não é nosso objetivo fazer um julgamento das intenções de Elza
Soares com tal interpretação, mas, além de deslocar a discussão para
o âmbito pessoal, quando diz que a carne mais barata é a sua própria
carne, não podemos deixar de notar que o contexto, somado à interpretação de Elza, resulta em uma fala de protesto até mesmo contra a indústria musical, que, naquele momento tratava a cantora como uma simples
mercadoria, negligenciando sua saúde e bem-estar. Essa cena nos leva à
época da escravização no Brasil, em que os chamados escravos de ganho
eram obrigados a ir aos mercados vender frutas e verduras das fazendas,
roupas que eles mesmos costuravam e outros produtos de fabricação
própria e, na volta, deveriam entregar todo o lucro aos senhores.
A terceira performance de “A Carne” tem seu início na sequência
de shows feitos por Elza a partir do lançamento do disco “Mulher do
Fim do Mundo”, em 2015, em que a cantora troca “A carne mais barata
do mercado é a carne negra” por “A carne mais barata do mercado foi a
carne negra”. O tom de protestos muda de uma fala que retrata a realidade para uma lógica que impõe a urgência de um novo tratamento
à temática do racismo. Esse novo caminho trilhado por Elza culmina
na gravação de “Não tá mais de graça”, música composta pelo cantor
Rafael Mike para o álbum Planeta Fome, lançado por Elza aos 89 anos,
em 2019:
A perna treme Parece vídeo game É uma poça de sangue no chão E
o nego geme Eu me pergunto: Onde essa porra vai parar? Revolução,
só Che Guevara de sofá  A carne mais barata do mercado não tá mais
de graça O que não valia nada agora vale uma tonelada A carne mais
barata do mercado não tá mais de graça Não tem bala perdida, tem
seu nome, é bala autografada  Prepara o coração que eu vou escurecer E pode dar piripaque Do Big ao Tupac Marielle Franco, Rosa
Parks Destrava a corrente, sai fora da foice Mogobe Bernard Ramose
Essa aqui Neymar não dança na hora de meter gol Mas os pretos
avançam, Wakanda forever yo! (PIKE e SOARES, 2019)

Considerações finais
Retomando a ideia central apresentada neste texto, de abandonar
uma lógica de análise puramente voltada ao campo das objeções explici-
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tamente marcadas em tom de protesto social e prestar atenção também
naquilo que extrapola o aparente, convocamos um conceito que nos
parece apropriado para o apontamento de uma conclusão acerca dos
fenômenos: a noção de interseccionalidade. O termo, cunhado por
Kimberlé Crenshaw (1989, 1991), é uma forma de pensar as questões
de raça, gênero, classe, sexualidade e outros marcadores sociais da diferença de forma interligada. Uma visão interseccional de uma situação
não considera uma análise isolada de cada opressão, até porque, sob essa
perspectiva, é impossível que essas questões operem de forma isolada na
experiência dos sujeitos, mas sobrepostas e combinadas em uma lógica
que complexifica as estruturas.
Acreditamos que esta é justamente a contribuição do legado de Davis
(1998) em Blues Legacy and Black Feminism: Gertrude Ma Rainey, Bessie
Smith, and Billie Holiday para um pensamento feminista no Brasil que
contemple cada vez mais mulheres: além da análise dos indivíduos a
partir da forma que estão posicionados no mundo, proposta pela noção
interseccional, podemos pensar em mais interseções, como os elementos
não explícitos de protesto em produtos artísticos ou ainda as performances em relação ao contexto apresentadas por artistas negras.
Por fim, para tentar entender o papel de artistas como Elza Soares na
construção de um país com menos injustiças sociais, ressaltamos a noção
de micropolítica apresentada por Suely Rolnik (2018). Para falar sobre
formas de insurreição, a autora aponta para dois caminhos de deslocamento de um fazer político necessário em nossa sociedade, a macropolítica, que resumidamente diz dos mecanismos formais de política e que
atuam na experiência do sujeito, e a micropolítica, que diz da experiência fora do sujeito, ou seja, nas relações sociais. Compartilhamos da
crítica de Rolnik (2018) à esquerda brasileira – a autora aponta que tal
frente não avança como poderia por se ater somente à questões ligadas
à macropolítica, como a luta de classes, ignorando aspectos cotidianos
das pessoas, no âmbito da micropolítica – para repensar os movimentos
feministas clássicos no Brasil: é preciso pensar para além dos gritos de
“meu corpo minhas regras” e estabelecer um movimento feminista ancorado não somente numa grande luta contra o machismo e o patriarcado,
mas contra também as diversas opressões que atravessam diariamente a
experiência das distintas mulheres brasileiras.
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As reflexões feitas neste texto se aproximam de várias ideias que
permeiam os capítulos deste livro. Ressaltamos, portanto, as discussões
propostas por Tayrine Vaz em “Feminejo: música sertaneja como palco
de expressão política do movimento feminista” e por Laura Guimarães
Corrêa e Lucianna Furtado em “As lives de Teresa Cristina e a sociabilidade musical em tempos de confinamento” por acreditar que se
conectam mais diretamente com os questionamentos que a escrita deste
ensaio nos trouxe.
Quando pontuamos uma certa negação do feminismo nas letras dos
blues femininos, mesmo quando expõem decepções amorosas e sexuais
cruzadas às pautas de cunho emancipatório, e nos amparamos nos questionamentos feitos por Tayrine Vaz, é possível notar que tal fenômeno
atravessa as performances de cantoras até os dias atuais, que é o caso
das feminejas apresentadas por Tayrine. É curioso pensar em como
tais mulheres que ocupam lugares na música antes dominados pela
presença masculina rejeitam o título de feministas mesmo quando suas
performances e sua própria existência dizem de um rompimento com a
norma hegemônica. Não temos uma conclusão exata acerca de tal fato,
mas acreditamos que essa constatação pode contribuir para o resgate
da importância comunicacional de se pensar nos indivíduos em sua
complexidade em vez da tentativa categórica de encaixá-los em grandes
grupos sem espaço para desvios.
Em linha com essa discussão, acreditamos que o texto de Laura
Guimarães Corrêa e Lucianna Furtado aborda de forma potente a
análise de uma mulher negra em sua complexidade. Ao tratar das lives
da cantora Teresa Cristina, as autoras apontam para uma brecha que
compartilhamos aqui: mais que música, artistas como Teresa Cristina
utilizam os espaços da indústria cultural como forma de dar voz e um
pouco de conforto aos seus pares. Encontramos aqui também uma
coincidência com o momento de fechamento deste livro. Em meio à
pandemia da Covid-19, uma obra escrita por e sobre mulheres se faz
ainda mais valiosa e nos mostra que criar brechas de resistência em meio
à situações críticas é uma habilidade de quem, muitas vezes, teve nessas
brechas a única forma de sobrevivência ao longo da vida.
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Capítulo 6

Elas por Elas: o ‘ser mulher’
na escrita musical de Maysa,
Rita Lee e Vanessa da Mata
Isabela Amorim Santiago e Tamires Ferreira Coêlho

Apontamentos iniciais
Dentre as várias formas de comunicação existentes, um tipo de
linguagem que ganha destaque é a canção. Seja com caráter religioso e
ritualístico, seja como forma de protesto e denúncia, ou mesmo como
representação sentimental daquilo que se passa no âmago humano, a
canção faz parte da nossa história. Sendo um tipo de linguagem, ela
pode, em maior ou menor medida, representar identidades coletivas e
individuais e até mesmo convocar certos valores morais e sociais.
De acordo com Luiz Tatit (apud SILVA, 2007), o que faz uma música
ser considerada uma canção, é a fala por trás da melodia. Letra e melodia
devem, portanto, ser elementos constitutivos de uma mesma mensagem.
Sendo a fala por trás da melodia, a canção é capaz de tocar tanto no
aspecto físico – quando mexemos os pés no ritmo da música, por
exemplo –, quanto no emocional – permitindo que lembranças e sensações ganhem força e forma.
A canção também serve de gesto político, quando traz à tona temas
que mexem com estruturas sociais. Mensagens de denúncia, ironia,
contestação a determinadas regras e regimes são alguns exemplos possí-
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veis. Esse gesto político se converte em voz para um determinado grupo
social – as mulheres – que vai, através do canto, expressar seus conflitos,
sentimentos e vontades.
Para entender esse gesto político, posicionamos o olhar para a autorrepresentação feminina na canção, isto é, para como a mulher fala de si,
o que ela fala de si e o que essa fala pode proporcionar para si e para as
outras mulheres. Este artigo parte de uma investigação sobre esse gesto
político contido em canções de compositoras e cantoras femininas da
Música Popular Brasileira (MPB), a partir de uma combinação metodológica que envolveu análises de conteúdo e de discurso.
Foram escolhidas três artistas: Maysa, Rita Lee e Vanessa da Mata. A
opção por certa ordem cronológica parte da tentativa de observar possíveis continuidades e descontinuidades (de maneira não linear) atreladas
às questões de gênero trazidas nas canções com o passar dos anos. Isso
porque o ser mulher foi, por muito tempo, um assunto social e historicamente desconsiderado. Coube à mulher o papel restrito de dona do lar,
de pessoa delicada e submissa ao homem, algo que, atualmente, já não
lhe é suficiente.
As três cantoras escolhidas têm relação com essa transgressão de
papéis. Maysa se divorciou, Rita Lee falou de sexo e drogas e Vanessa da
Mata questionou padrões de beleza e de relacionamento. Cada uma, em
seu contexto e à sua maneira, quebrou paradigmas e ajudou a desfazer
a imagem do suposto sexo frágil. Elas são exemplos de mulheres fortes,
que falam o que pensam e o que sentem, e nem sempre correspondem
ao que se espera delas. Cada uma traz um pouco de si em suas canções
e, ao mesmo tempo, acabam falando também de mulheres que se identificam com o que está sendo cantado/enunciado. Mas, ao mesmo tempo,
são celebridades e, por isso, estão atreladas ao star system e ao discurso
construído pela mídia.
A importância de se estudar a canção escrita e cantada por mulheres
está no fato de ela se vincular aos seus lugares de fala. Com isso, é
possível abordar aspectos do empoderamento feminino, tendo em vista
que, ainda hoje, o homem predomina em todos os ambientes: mercado
de trabalho, relações sociais e no próprio cenário musical. Essas diferenças de gênero estão muito ligadas a uma cultura machista que ainda
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é predominante no Brasil e no mundo. Dessa forma, a canção escrita e
cantada por mulheres abre possibilidades de conquista de um lugar de
reconhecimento, assim como de legitimação do processo criativo a ele
atrelado.
Dentre os objetivos, está a construção de uma identidade feminina,
por meio da canção, que não é pautada apenas por aspectos biológicos
– a identidade feminina é construída na sociedade, nos meios de comunicação, através da subjetividade de cada mulher e ainda pelos estereótipos que tentam conformar o gênero feminino. Entende-se aqui que a
identidade é perpassada por diferentes atores sociais e até mesmo pelo
contexto histórico, político e cultural no qual se está inserido.
Dessa forma, analisamos o empoderamento feminino através da
canção, que é colocada como um lugar de reconhecimento e de visibilidade da mulher enquanto sujeito de voz e de palavra. Por isso, há a
necessidade de destacar essa autorrepresentação feminina na canção, o
que não exclui, porém, a presença do homem como sujeito influente na
vida e na subjetividade femininas.
Quando falamos da diferença entre homem e mulher, não estamos
nos balizando simplesmente nos aspectos biológicos, “mas sobretudo
por experiências históricas marcadas por valores, sistemas de pensamento, crenças e simbolizações diferenciadas também sexualmente”
(RAGO, 1998, p. 92-93). As leituras de mundo femininas vão ser diferentes exatamente por conta dos contextos, dos valores e, principalmente, das relações de poder que permeiam o cotidiano feminino.
Este texto, especificamente, aborda o “ser mulher” e os aspectos femininos que se destacam nas seguintes canções: 1) “Marcada”, de Maysa; 2)
“Luz del Fuego”, de Rita Lee; e 3) “Fiu-fiu”, de Vanessa da Mata. Assim,
as formas como as compositoras vão representar o feminino nas suas
músicas relaciona-se a como elas entendem, através de suas letras,
o que é ser mulher. Através de uma incursão sobre essas letras e seus
respectivos contextos históricos e de vida das cantoras, ficou ainda mais
evidente o lugar de fala de cada uma das artistas. É nesse sentido que a
escrita de si (RAGO, 2014) transborda e se faz presente, já que “trata-se de assumir o controle da própria vida, tornar-se sujeito de si mesmo
pelo trabalho de reinvenção da subjetividade [...] de tornar-se autor do
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próprio script, a partir de uma relação específica do indivíduo consigo
mesmo” (RAGO, 2014, p. 52).

Ser mulher: aspectos femininos que marcam as canções
Por estarem diretamente relacionadas à transformação da condição
social da mulher, as composições de autoria feminina vão trazer relatos
e percepções das próprias sujeitas (TEIXEIRA e PAWLOSKI, 2012). Isso
porque só depois de séculos de submissão física e intelectual, a mulher
tem a chance de falar por si mesma.
Na luta pelo reconhecimento ocorre o embate de novas identidades
escolhidas com aquelas impostas e abandonadas. Ao mesmo tempo
que há uma busca pela ruptura com a tradição, há uma volta sempre
ao mesmo espaço de incertezas, constituindo nos discursos imagens
de sujeitos fragmentados e multifacetados. Esses sujeitos são confrontados pela multiplicidade de identidades possíveis que podem ser
aderidas e abandonadas repetidamente, de acordo com interesses e
necessidades que são temporárias e podem mudar a todo instante.
(TEIXEIRA e PAWLOSKI, 2012, p. 102).

Se as identidades (restritas e limitadas) que diziam o que era ser
mulher eram tidas como verdade absoluta, hoje, através da canção
autoral, isso vai sendo cada vez mais desmentido. As próprias mulheres
estão tomando seus postos para falarem de si. O olhar masculino está
presente e, muitas vezes, ainda influencia a forma e mesmo o que será
dito, só que ele já não consegue se manter como único balizador dessa
identidade feminina.

“Marcada” – o reflexo da presença masculina no “ser mulher”
1. Só tu não estás vendo a minha agonia
2. Marcada em meu rosto noite e dia
3. Sofrendo calada, chorando sozinha
4. Trazendo comigo a dor que é só minha
5. Procuro em vão na fantasia
6. Um pouquinho só de alegria
(Repete de 3 a 6)
(MAYSA, 1956)
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O ser mulher vai aparecer nas canções de autoria feminina de diferentes formas, mais explícita ou implicitamente. No caso de Maysa,
em algumas de suas canções, a exemplo de “Marcada”, isso acontece
da segunda forma. Utilizando uma narrativa na primeira pessoa do
singular, o eu lírico vai dizer do sofrimento que está passando naquele
momento (1). Esse sentimento agonizante está estampado em seu rosto
(2), o que pode sugerir uma agressão psicológica e até mesmo física por
parte do seu amado. Se pensarmos na quantidade de mulheres que são
violentadas pelos seus próprios companheiros, por exemplo, essa opção
seria facilmente escolhida.
Podemos perceber que existe, por trás da letra, um relacionamento
hierárquico, no qual a mulher é invisibilizada na relação amorosa, e,
talvez por isso, se sinta tão agredida. Quando opta por sofrer calada e
chorar sozinha (3 e 4), a sujeita em questão acaba por recorrer ao estereótipo feminino relacionado à fragilidade e ao sentimentalismo - tidos
como marcas femininas. Se o que cabe à mulher é o que diz respeito à
vida privada, seus sentimentos devem ser também velados, inclusive a
sua própria tristeza.
Essa sujeita acaba por buscar na ilusão o sentimento de plenitude que
lhe faz tanta falta (5 e 6). Aqui duas, das várias interpretações possíveis,
ganham destaque. Se pensarmos no momento histórico de Maysa, os
folhetins – romances seriados que se popularizaram a partir da metade
do século XIX – eram a mídia impressa voltada para as mulheres da
época. O folhetim foi antecedido pelo melodrama, como aponta Márcia
Franz Amaral, que “é o gênero que dá espaço à confluência do público
e do privado” e tem como características “o apelo aos sentidos e aos
dramas dos indivíduos” (2011, p. 74). Dito isso, percebemos resquícios
do melodrama no seu sucessor.
Do folhetim, Amaral expõe como atributos “a caracterização maniqueísta dos personagens, simplificação, suspense, superexposição e saga
autobiográfica” (2011, p. 75). Dessa forma, os folhetins acabavam por
trazer à tona desejos (tidos como) femininos, já que possibilitavam a
publicização daquilo que antes era tido como privado: por exemplo, os
dramas amorosos e a espera pelo parceiro ideal. Os folhetins promoveram uma fissura ao possibilitar que as mulheres tivessem suas histó-
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rias representadas. No entanto, isso ainda se mantinha de forma estritamente romântica e pautada em ideias fantásticas relacionadas ao
matrimônio.
Dessa forma, valores morais e condutas sociais eram transmitidos,
criando também expectativas nas ouvintes/espectadoras de que o casamento seria o final feliz que todas elas buscavam. Criava-se, através
desses romances, uma falsa ideia de realização pessoal da mulher ao
casar-se. Isso corroboraria para a infelicidade das sujeitas ao perceber
que o matrimônio não é como dizem os contos de fada e seu final nem
sempre é feliz.
No caso de Maysa, não necessariamente o casamento, mas o amor
é colocado como ideal de plenitude feminina. Em “Mundo Novo”, por
exemplo, o eu lírico fala desse sentimento como algo mágico, que permite
que todo o sofrimento anterior seja dissipado: “tudo o que passou será
somente um sonho mal” (MAYSA, 1958) e que o futuro promete a real
felicidade. O final feliz aqui surge através do amor.
Outra possibilidade, pensando especificamente na conduta de
Maysa, seria de recorrer às substâncias entorpecentes, como o álcool e
o cigarro, como forma de fugir da dura realidade em que vivia. Sabe-se
que a cantora tinha o costume de beber até mesmo durante os shows e
que fumava constantemente. Tais vícios, que nunca foram bem vistos,
principalmente para uma mulher, poderiam ser sinônimos de escape
para a invisibilidade de seus sentimentos e a conduta opressora de seu
marido, da mídia e da sociedade em relação à sua música.

“Luz del Fuego” – várias mulheres numa só
1. Eu hoje represento a loucura
2. Mais o que você quiser
3. Tudo que você vê sair da boca
4. De uma grande mulher
5. Porém louca!
6. Eu hoje represento o segredo
7. Enrolado no papel
8. Como Luz delFuego
9. Não tinha medo
10. Ela também foi pro céu, cedo!
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11. Eu hoje represento uma fruta
12. Pode ser até maçã
13. Não, não é pecado,
14. Só um convite
15. Venha me ver amanhã
16. Mesmo!
17. Amanhã! amanhã! amanhã!...
18. Eu hoje represento o folclore
19. Enrustido no metrô
20. Da grande cidade que está com pressa
21. De saber onde eu vou
22. Sem essa!
23. Eu hoje represento a cigarra
24. Que ainda vai cantar
25. Nesse formigueiro quem tem ouvidos
26. Vai poder escutar
27. Meu grito!
28. Eu hoje represento a pergunta
29. Na barriga da mamãe
30. E quem morre hoje, nasce um dia
31. Pra viver amanhã
32. E sempre! (LEE, 1975)

A representação feminina vai aparecer de forma ainda mais latente
nas letras de Rita Lee. A identidade multifacetada apresentada por
Teixeira e Pawloski (2012) é percebida em canções como “Cor de rosa
choque” (em parceria com o esposo Roberto de Carvalho), “Todas as
mulheres do mundo” e “Luz del Fuego”). Tomamos essa última como
exemplo central porque seu conteúdo fala explícita e implicitamente da
identidade feminina e sua própria desconstrução.
Tida como a primeira das várias composições em que Rita Lee homenageia personalidades feministas, “Luz del Fuego” é um tributo à bailarina homônima que chocou o Brasil nas décadas de 1940 e 1950 por
pregar a liberdade do corpo através da prática do nudismo. De família
rica e tradicional capixaba, Luz, cujo nome de batismo era Dora Vivacqua, fugiu com um circo e, após uma viagem para a Europa, voltou
revolucionária: encontrou no nudismo seu próprio estilo de vida em
harmonia com a natureza. Ela conseguiu uma autorização da Marinha
para viver na Ilha de Tapuama na Baía de Guanabara, batizada de Ilha
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do Sol, onde foi fundado o primeiro clube de nudismo do país. A bailarina foi brutalmente assassinada na ilha em 1967, aos 50 anos, por dois
pescadores que imaginavam (assim como muita gente à época) encontrar orgias e dinheiro naquele lugar. Seu nome aparece no título e nos
versos 8 e 9 da música: é relembrado o ato de coragem da bailarina ao
romper com falsos moralismos e não se submeter à repressão da sociedade da época. Rita tinha entre 15 e 16 anos quando a artista foi morta,
e menciona na letra sua ida precoce (10).
Retomando na ordem, os primeiros cinco versos dizem da dificuldade que o ser mulher tem de conquistar seu próprio espaço, porque
quando isso acontece ela é tratada como louca ou precisa se passar como
tal (1 a 5). Um parêntese a ser colocado é que uma das razões da saída
de Rita Lee dos Mutantes foi o fato de ela ser mulher, já que, por conta
de a banda optar por seguir a linha do rock progressivo – estilo que
até hoje é visto como majoritariamente masculino –, parecia não haver
espaço para ela continuar no conjunto. Nesse sentido, a loucura “representa a coragem que as mulheres enfrentam diariamente para conquistarem espaços que são vinculados aos homens social e historicamente”
(ROCHEDO, 2015, p. 11). Rita Lee ousou ao se desligar de uma banda
e seguir carreira solo em um estilo musical onde a mulher praticamente
não se fazia presente. Sua inserção no rock brasileiro é tão significativa
que hoje ela é considerada a “rainha do rock” em nosso país.
Outro elemento que podemos perceber nos versos iniciais é uma
crítica sutil à noção de loucura ou histeria vinculada ao feminino.
Sabe-se que a origem da palavra histeria vem do grego, histeros, e significa útero. O termo estaria, portanto, ligado de forma indissociável ao
feminino. Muribeca (2010), ao analisar a psicossexualidade humana, faz
um apanhado histórico da problemática que envolve a histeria. Na Idade
Antiga, Hipócrates e Platão defendiam que “útero era o responsável
direto por tudo quanto dizia respeito ao mundo feminino, alimentando
a crença de que a anatomia designava seu destino e único desejo: o de ter
filhos” (Muribeca, 2010).
Na Idade Média (476 d.C. – 1453 d.C.), o útero ainda era o responsável pelo comportamento emocional e moral das mulheres, bem como
aquilo que definia o lugar social delas: o lar, na posição de mães. No
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período do obscurantismo medieval, milhares de mulheres foram
queimadas vivas nas fogueiras da inquisição. (...) Entre os séculos
XII e XVII, a mulher foi estigmatizada como a representação do mal.
Filha e herdeira de Eva, fonte do Pecado Original e instrumento do
diabo sobre a face da Terra, seu corpo feminino era visto como um
conjunto de imperfeições, quer do ponto de vista moral, quer fisiológico, transformando-se em algo maligno, essencialmente impuro. [...]
(MURIBECA, 2010).

É apenas no século XVII que é levantada a tese de que “os sintomas
histéricos se originariam no cérebro e seriam comuns aos homens e as
mulheres”. Isso pouco alterou, no entanto, a associação entre o feminino
e a histeria, como afirma Muribeca (2010).
Freud trouxe à temática da histeria o viés psicanalítico, associando-a com problemas de origem emocional – e não necessariamente femininos. Hoje em dia já se entende que a problemática envolta no termo
vai muito além da sexualidade. No entanto, percebemos que ainda existe
uma forte associação entre histeria e ser mulher. Tanto, que na composição dessa música, Rita nos traz uma crítica ao raciocínio que inferioriza a mulher e acaba por fazê-la parecer louca, como se isso fosse algo
próprio do feminino.
Do verso 11 ao 16º, a ideia do pecado capital cometido por Eva, tida
como a primeira mulher, é retomada, mas de forma um tanto quanto
irônica. A sujeita aqui é representada como o próprio fruto proibido
(11, 12), no entanto, ela desfaz a noção de pecado que essa ideia sugere
(13 a 16). O convite pode ou não ser do tipo amoroso ou sexual, mas
isso não impede que o eu lírico provoque o seu interlocutor, e, mais que
isso, desconstrua a ideia de que explorar a própria sexualidade é algo a
ser penalizado.
Depois do refrão, a quarta estrofe fala da representação através do
místico, do fantasioso disfarçado de moderno (18, 19). Podemos continuar com o exemplo do fruto proibido, entendido como um argumento
fantástico (já que parte de uma história cuja realidade nunca foi comprovada) para refrear a mulher. Se a descendência de Eva sofreu com as
dores do parto e com a menstruação (como sugere a Bíblia), foi por
conta do erro dessa primeira mulher ao experimentar aquilo que não
devia. Tal crença é extremamente limitante e acaba por colocar a culpa
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da saída do “primeiro casal” do “paraíso” na mulher. Portanto, segundo
essa ideia, ela deve se privar de tudo aquilo que a leve para o que é tido
como pecaminoso. O eu lírico, porém, não admite essa imposição, já que
seu corpo, suas ideias e valores só dizem respeito a si próprio (20 a 22).
A própria cantora deixa essa “subversão” vinculada ao sexual explícita
em canções como “Fruto Proibido” (faixa-título do álbum que também
traz Luz del Fuego) na qual a privação deve ser esquecida em prol do
prazer carnal.
A composição é recheada de questionamentos e críticas ferrenhas
a determinados comportamentos e valores sociais que acabam nos
moldando socialmente e nos restringindo de fazer e viver muitas coisas.
Como pessoa crítica que é e sempre foi, Rita Lee nos faz repensar alguns
desses valores, questionando principalmente o controle, que é feito na e
pela sociedade, do corpo da mulher.
Esse tipo de dominação acontece de forma sutil, principalmente por
se embasar em valores morais que acabam por torná-lo aparentemente
“normal”. Podemos pensar, por exemplo, na escolha da roupa. No caso
específico das mulheres, a roupa parece ser um balizador na relação
com o sexo oposto. De acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) no estudo Tolerância social à violência
contra a mulher, realizada entre maio e junho de 2013, quase 60% dos
entrevistados concordaram total ou parcialmente que “se as mulheres
soubessem como se comportar, haveria menos estupros” (IPEA, 2014).
Isso está ligado ao que Marcia Tiburi designa como “lógica do estupro”:
Na lógica do estupro, a vítima - uma mulher - não tem saída: de qualquer modo ela será condenada quando, de antemão e sem análise,
ela já foi julgada. Cedendo ao estupro ou não, ela será condenada.
A vítima é sempre questionada segundo a lógica do estupro [...]. O
criminoso, na lógica do estupro, não é questionado, porque ele é homem e, segundo a lógica do estupro, não se objetifica um homem. Na
lógica do estupro toda e qualquer culpa recai sobre a vítima. Ao fazer
recair a culpa sobre a vítima, o estuprador não é responsabilizado por
seu ato. O estuprador projeta sua culpa no outro e aproveita sua liberdade. Ora, um estuprador não consegue isso sozinho. Ele precisa do
apoio de muita gente. De uma sociedade inteira [...]. (TIBURI, 2014).
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A lógica do estupro é perversa porque, dentre outras coisas, parte
da dominação e culpabilização do corpo feminino. E pior, acaba sendo
consentida e aceita como justa pela maioria da população. Temos a
intenção, com essa análise, de iniciar o debate sobre a questão, destacando essa realidade e percebendo que existem mulheres que vão utilizar
o seu espaço de fala e visibilidade para questionar essa dominação do
corpo feminino, a exemplo de Rita Lee.

“Fiu-Fiu” – Críticas e Permanências
1. Fui ver
2. Achei que engordei alguns quilinhos
3. Tentei a calça jeans que eu gostava
4. Da época da minha adolescência,
5. Ascendência, sei lá
6. Saí
7. Pensei: sou carta fora do baralho
8. Ou essa calça jeans é de infância
9. Ou eu engravidei nos meus quadris
10. Ave, chavê, vixe
11. Eu passei por uma construção
12. Várias sacolas na mão
13. Um peso e um passo, um passo,
14. um passo, um passo
15. Ih, ouvi um assovio, que distraiu o peso
16. Me mudou de lugar, aha
17. Cantada barata
18. Reta sem palavra
19. Passarinho bom
20. Engenhosa técnica, poeminha em música
21. Ele me ganhou
22. Mais que um hino de futebol
23. Canarinho,
24. Clássico desafio de domingo
25. Literatura de cordel
26. Amarrada em meu vestido
27. Ele me ganhou
28. Canarinho
29. Mais que um hino de futebol
30. Nunca mais eu ouvi
31. Que perigo
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32. Literatura de cordel
33. Tatuada em meu tornozelo
34. Ele me levou
35. Livre
36. Mas não tão leve como no passado
37. Não posso, mas adoro porcaria
38. Adoraria ser que nem palito,
39. Mastro, cetro, poste
40. Homens
41. Nós não nos entendemos como antes
42. Eles adoram mulheres air bag
43. E nós emagrecemos para as amigas, inimigas todas
(Repete de 11 a 34)
(Repete de 1 a 10) (DA MATA, 2010)

Segundo a própria Vanessa da Mata, ela busca situações do dia a
dia para compor suas letras. Em “Fiu-Fiu”, a cantora utilizou o assovio
que, tanto simboliza o canto de um pássaro, quanto, popularmente,
pode significar o suposto elogio à beleza de alguém, principalmente da
mulher. Além disso, a composição faz uma crítica aos modelos de beleza
que, muitas vezes, enquadram o corpo feminino.
Na entrevista ao SaraivaConteúdo (2010) em que fala do lançamento
do CD Bicicletas, Bolos e outras alegrias, Vanessa explica que a música
Fiu-Fiu surge de um desejo seu de inserir o assovio que, para ela, é algo
extremamente brasileiro, em uma de suas canções.
Não sei se existe o hábito em outros países, mas eu sei que tem um
pássaro na Alemanha que você anda na rua e o bichinho fica fazendo
fiu fiu. Você vai se sentindo uma gostosa. Fala - nossa alguém tá assoviando pra mim. Quando você vê é um pássaro. Não sei de onde veio,
se surgiu daí essa coisa do fiu fiu, mas esse pássaro faz exatamente esse
som e eu já ouvi várias vezes. Queria fazer alguma coisa sobre isso e
queria falar um pouco desse desencontro do homem e da mulher.
Porque o homem gosta da mulher voluptuosa, gostosa, mas a mulher
gosta de estar mais magra, isso já faz um tempo, então existe uma não
sintonia e ao mesmo tempo existe um impasse da mulher quando o
namorado acha que ela está ótima, aí ele diz “ai adoro pegar nesse bracinho fofinho” - ela já quer morrer. É uma brincadeira e uma crítica
legal sobre esse tipo de coisa, pra gente pensar sobre o isso. É assim
que a coisa se dá. Eu penso no assunto e vou fazendo”. (DA MATA in
SARAIVACONTEÚDO, 2010).
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Logo nos primeiros versos, a temática do corpo (padrão de beleza
magro) é apresentada quando a personagem fala de uma calça jeans
que já não lhe serve mais (1 a 5). O fato de a calça não servir não é o
problema, mas sim o porquê disso acontecer: significa que ela está acima
do peso, situação que vai contra o modelo de magreza supostamente
instituído como belo (6 a 10).
A própria questão do emagrecimento tem sido cada vez mais abordada pelos meios de comunicação em geral, o que demonstra um
interesse das pessoas sobre o tema. Só que uma suposta preocupação
com a saúde pode mascarar problemas graves, a exemplo da anorexia
e da bulimia – doenças ligadas à perda de peso. O emagrecimento é
um processo que não tem nada de novo. A questão é que hoje ele se
tornou uma tendência quase que universal, se pensarmos nos padrões
de beleza femininos. Basta dar uma folheada em revistas ditas “femininas” e perceber que os corpos esbeltos e magros são os que prevalecem
nas capas e matérias.
No entanto, é ao sair na rua que ela percebe que, apesar do peso, ela
ainda é considerada bela (11 a 16). O assovio que lhe “tira o peso” é o
mesmo que lhe faz sentir bonita, mesmo não sendo magra. No refrão,
o assovio é poetizado e acaba por dar uma sensação de plenitude ao eu
lírico (22 a 27). A sensação de sentir-se bela é, portanto, balizada pelo
olhar masculino: para se sentir bonita a mulher precisa da confirmação
do homem. Inclusive, se isso não acontece, isto é, se ela não é elogiada/
assediada, ela se sente mal (28 a 34), anulando a perspectiva de construção de uma autoestima fortalecida, condicionando a possibilidade
de felicidade com o próprio corpo a uma perspectiva estigmatizante, de
usufruto do corpo feminino por outrem.
Apesar do “elogio”, a sensação de estar “gorda” não é facilmente
esquecida (35, 36), até porque o próprio eu lírico fala de sua propensão
a uma alimentação que não colabora para manter o corpo “em forma”
(37 a 39). Ao mesmo tempo, existe um embate de visões desse belo, em
que a mulher anseia pela magreza e o homem prefere as mulheres mais
“fartas” (40 a 43). A música deixa explícito que nenhuma das perspectivas supostamente “femininas” ou “masculinas” privilegiam o amor
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próprio e a aceitação do corpo, mas incentivam a adequação a padrões
estéticos nada diversos.
É interessante observar que duas críticas podem surgir a partir de
uma mesma canção. Se, por um lado, está explícita a atitude feminina
em relação ao belo, nesse caso, a busca por um corpo magro; por outro,
olhando a partir de um outro ângulo, podemos perceber o quanto que a
sujeita permite que a sua autoestima seja formada por um olhar masculino. Aqui, a mulher não consegue se sentir bem por conta de padrões
de beleza que, muitas vezes, estão fora de seu alcance, mas também só
consegue aceitar seu próprio corpo quando é elogiada/assediada pelo
homem. Esse olhar masculino é que determina o que é bonito ou feio, e
não o dela.
Em entrevista ao SaraivaConteúdo, Vanessa explica que, apesar de
não serem autobiografias, suas composições trazem muito de si e de seu
jeito de perceber o mundo a sua volta. Questionada sobre seu processo
de composição, ela diz:
Eu tenho um lado mais consciente, lógico, mas como as histórias
surgem é uma coisa difícil de dizer. Eu sei que alguns assuntos me
chamam a atenção e desses assuntos eu desenvolvo, quero falar sobre isso, são coisas que me despertam lances e despertam um diálogo
dentro de mim, eu digo, ‘isso é legal pra fazer música, isso dá um
barato’. A partir daí eu desenvolvo um fio, uma linha, dentro de mim,
penso num ritmo. É tudo muito rápido, eu já tenho uma brincadeira
de treinar, então isso vai acontecendo. Depois fico brincando, mexendo, vendo o que cabe em tal melodia, o que não cabe, e vai surgindo.
Mas a ideia é muito abstrata mesmo, é difícil te dizer como é que
surge a ideia, mas é como uma ideia pra todo mundo”. (DA MATTA
in SARAIVACONTEÚDO, 2010).

Algo a ser comentado é que, em várias canções, o eu lírico de
Vanessa da Mata questiona os padrões de relacionamento vigentes na
nossa sociedade. Em “Boa sorte”, por exemplo, esse eu lírico feminino
fala do término de uma relação que não tem mais volta. E a maturidade, ou frieza, dessa sujeita é tão latente que ela deseja “boa sorte” ao
ex-companheiro. Em “Não chore, homem”, também existe esse discurso
de uma despedida que acontece de modo nada doloroso: “Você me dá
muito pouco, eu vou embora. O que você me deu vou jogar fora. O que
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presta pra mim é afeição. Eu vou tentar ser bem mais consequente na
escolha da próxima paixão”. A mesma pessoa que aceita um elogio de
um estranho e se sente valorizada por conta disso em “Fiu-Fiu”, é aquela
que não se permite manter um relacionamento fracassado, que não quer
viver às custas do próprio sofrimento e de expectativas que não serão
concretizadas em “Não chore, homem”.
Ao mesmo tempo em que esse eu lírico traz uma naturalização de
perspectivas machistas, ao aceitar o elogio que, inconscientemente, é
uma forma de balizar a fala e o olhar masculino sobre a mulher, esta
já não se submete a ele como antes. Percebemos, portanto, que existem
permanências na forma como a mulher é vista e como ela se vê, ao
mesmo tempo em que já existem rupturas.

Algumas reflexões
Ao estudar as canções, tentamos entender de que forma essas artistas
se representam. A escrita de si, que é muito trabalhada nos textos de
Margareth Rago, nos faz pensar na importância que a fala feminina
tem, se levarmos em conta os movimentos de exclusão social contra as
mulheres ao longo de séculos. No entanto, o mais interessante é perceber
que, mesmo fazendo rupturas, questionando valores e engessamentos
morais/sociais, essas mulheres ainda mantêm continuidades em relação
aos padrões da sociedade. Nenhuma delas consegue ser completamente
transgressora a ponto de se desligar totalmente dos valores que orientam
a sociedade machista e conservadora em que vivemos.
Trazer ao espaço público temáticas que são, por vezes, silenciadas,
é também parte fundamental dessa escrita de si através da canção. As
artistas escolhidas trazem narrativas não convencionais que dizem
respeito principalmente ao ser mulher – ser este que ainda se atém, de
diferentes formas, à esfera privada nas estruturas sociais. Tais narrativas possibilitam que a fala da mulher seja representada publicamente,
mesmo que de forma genérica, já que cada mulher é única à sua maneira,
e que seus discursos ganhem visibilidade midiática através da canção,
configurando-se enquanto gesto político.
Ao mesmo tempo, é preciso considerar que as mudanças que cada
uma vai trazendo e vivendo, em seu contexto histórico e social, são de
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suma importância para essa conquista do espaço feminino para além
da esfera privada. É um movimento cheio de passos para frente e para
trás. Mas muito se deve à forma como cada uma de nós, mulheres,
fomos criadas. É a partir de questionamentos que surgem nas canções
de Maysa, Rita Lee e Vanessa da Mata que podemos rever comportamentos e refutá-los, que conseguimos identificar nas experiências delas
as de tantas outras brasileiras, bem como contradições e complexidades
inerentes ao processo de redução de desigualdades.
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Capítulo 7

Canarêmùndê - Do rock ao rap:
o protagonismo das mulheres
originárias na música
Aline Rochedo Pachamama (Churiah Puri)

M’baima, ou mbl’êma, na língua do povo Puri, ao qual pertenço, significa “Mulher”. Canaremundê significa ‘‘canção’’. A música tem um lugar
sagrado nas culturas dos Povos Originários como guardiã de memórias
e espiritualidade, mas também expressa nossa luta e processos históricos. A mulher originária é a protagonista da história de nosso país
e, neste registro, também como musicista e letrista, diante de toda a
força e cura que emergem em nossos cantos. Para os povos originários
brasileiros, a mulher tem a função primordial de preservar sua cultura,
idioma e saberes. A mulher originária é mantenedora de sabedoria,
artesã e guardiã do idioma, como mãe, filha, guerreira. Esta comunicação é fruto de uma inquietação após a conclusão de minha pesquisa de
doutorado intitulada “Afrodite se quiser: o protagonismo das mulheres
no rock brasileiro nos anos 1980”1.
1. ROCHEDO, Aline do Carmo. “Afrodite se quiser”: o protagonismo das mulheres no
rock brasileiro nos anos 1980. 2018. 299 p Tese de Doutorado. (Doutorado em História,
Relações de Poder, Linguagens e História Intelectual). Instituto de Ciências Humanas
e Sociais - Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
Seropédica, RJ, 2018.
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As letras das canções e as entrevistas realizadas para esta palavra
viva intentam apresentar-se como espaço de escuta e como documento
histórico. Por meio da história oral dialogamos a questão política e
social, privada e particular, na fala das mulheres originárias envolvidas
com a produção musical, enfocando as questões relativas às memórias,
sonhos, desafios, conquistas, silenciamento e violência, dentre outros
aspectos da vida dos Povos Originários, que aprofundam reflexões aos
não indígenas. Da mesma forma, as letras das canções como lugar de
memória encontram reciprocidade com o pensamento e atitude das
mulheres originárias.
As parentas que participam desta investida são minhas amigas, são
ativistas e mulheres que atuam na esfera da música e literatura. Nesta
primeira fase, estão presentes as vozes de Morena, do Povo Pataxó: Brisa
Flow, do Povo Mapuche: Kessia Daline, do Povo Krahô; Amarú, do Povo
Pataxó, e eu:
Sou Morena, do Povo Pataxó. Sou musicista autodidata. Nossa música
é um contar histórias, é também escrever nossas histórias a partir das
nossas culturas. (...) A arte que alimenta a alma, que instiga o pensamento, a arte que faz refletir, a arte que nos move e sempre me moveu,
principalmente pelo rap que traz essa mensagem. Faço Artes Plásticas
pela Universidade de Brasília (UnB). Meu trabalho sempre foi uma
ferramenta sociopolítica de contar as nossas histórias, a minha história de mulher originária.
Sou Brisa de la Cordillera, Brisa Flow. do Povo Mapuche. Eu vim com
meus pais para o Brasil, minha mãe me trouxe na barriga do Chile.
Eles vieram na época da ditadura em 1987. Eles são artesãos e na época foram procurando lugares aqui no Brasil. E ficaram em Minas Gerais onde já tinha outras famílias de imigrantes ameríndios também e
ali resolveram ficar. Eu cresci em Sabará, ao lado de Belo Horizonte.
E ali que eu tive meu primeiro contato com o rap. Sou pesquisadora
musical também, eu faço licenciatura em música. Nossa música vem
para não deixar morrer o que o plano colonial tinha como objetivo:
o nosso apagamento para poder continuar esquartejando essa terra.
Sou Kessia Daline, pertenço à etnia Krahô, do Povo Krahô do estado
do Tocantins. Porém, eu moro em Brasília. (...) Sou graduanda do
curso de Serviço Social da Universidade de Brasília (UnB). A relação
que eu tenho com a música é ancestral, ela vem desse resgate ancestral
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do meu povo, de meus antepassados. É o que me faz viver e o que me
faz pulsar. Através do canto é que a gente consegue levar a nossa vida,
pois pra tudo a gente precisa do canto. Não tenho um estilo definido,
mas permeio por MPB, rock, jazz, blues e nossa música nativa.
Sou Amarú Pataxó, da Bahia. Costumo dizer que eu gosto de música
como um todo. Mas desde criança tive um contato muito forte com o
hip-hop, começando pelo break-dance. E, então, assim, pude desfrutar do rap da melhor forma e acreditar que podia aprender, ensinar e
lutar pelos meus ideais através do gênero. Espero que Tupã me permita tocar esse instrumento até o fim do meu ciclo na Terra, e será em
prol da Mãe Terra sempre!
Sou Aline Rochedo Pachamama. Sou Puri e tenho a alma que canta
na região do meu povo, a Serra da Mantiqueira. Meu canto está no
cantar dos pássaros que antecede a chegada da primavera e no som
suave da chuva fria na aurora. Mas, também, sou a fúria da tempestade e o grito enérgico do trovão-raio que, ao bater na superfície da
terra, ecoa: Germinem, sementes! E que em energia toca o rochedo
que orquestra com o mar. E por isso o rock é o estilo que aqui me
representa. Ele me inspira liberdade.

As mulheres originárias encontraram formas e possibilidades de
construção de um espaço musical e estratégias para permanecer nesse
campo. A análise das temáticas nas letras das músicas é elemento que
contribui para a problematização, a partir do “lugar de fala”, a fim de
registrar a contribuição dessas mulheres nas relações com seu povo e
com os não indígenas. Compreender o papel da mulher originária musicista na perspectiva da história contemporânea e compreendê-la em seu
tempo e lugar na sociedade é uma necessidade e reparação histórica. Em
primeira pessoa, relatando suas experiências, propiciando o encontro
entre a História da Música, a História Oral e a História de Mulheres,
fazendo ouvir as nossas vozes, que muitas vezes são confinadas ao silenciamento e restritas ao nosso próprio povo, por conta da sociedade, que
é, em parcela, ainda colonizadora, invasiva e pouco disposta à escuta de
nossas vozes. Como relata a parente Brisa Flow, do Povo Mapuche:
Por ser mulher, a resistência é sempre maior: as resistências ao racismo em relação ao nosso corpo, à nossa cara, que traz muito a presença dos Povos Originários. Como diz Eliane Potiguara, “o que eu faço
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com essa minha cara de índia?’’. Esse foi um dilema durante toda a
minha vida. Hoje a cada dia que passa eu me amo mais. Cada dia que
eu me amo mais, cada dia que eu entendo mais que sou filha dessa
terra, filha de Pachamama, filha de Kuñei, mais eu me sinto segura
para sair com meu rosto à mostra, para sair com meu corpo e me
apresentar nos lugares. Porque essa é a maior resistência. (Brisa em
diálogo registrado por Aline Rochedo Pachamama. Em 7 de maio de
2020)

A palavra protagonismo, em linhas gerais, deriva do grego “protagonistes”, no qual “protos” significa principal ou primeiro e “agonistes”
significa lutador ou competidor. Trata-se de um termo usado no teatro,
no cinema, na novela, dentre outras áreas, para se referir ao personagem
principal da encenação. No sentido figurado, protagonista é a pessoa
que desempenha ou ocupa o papel principal numa obra literária ou
num acontecimento. Neste registro, o protagonismo está relacionado às
estratégias usadas pelas mulheres originárias para manterem-se vivas,
alcançar espaço e lugar de fala.
A música originária é sagrada, em sons tradicionais ou em outros
gêneros musicais. As mulheres travam uma batalha para conquistar
visibilidade nesses espaços que, de alguma maneira, incorporam o
imaginário coletivo, imbuído de preconceitos, e se constituem a partir
do capital e do sistema colonizatório, atribuindo à imagem da mulher
originária uma representação baseada no estereótipo, no apelo sexual,
como aquela existente apenas no passado, fundada no esquecimento.
O histórico do trágico contato com os colonizadores revela, além
do genocídio, também o etnocídio que, juntamente com outros fatores,
ainda limita a compreensão da “sociedade” (refiro-me à não-indígena)
ao real protagonismo e atuação do originário. A vasta pluralidade étnica
do Brasil ainda é desconhecida por parcela majoritária da sociedade. Na
chamada “cultura ocidental”, as histórias sobre os Povos Originários e sua
representação são marcadas por invisibilidades, silenciamento, violências físicas e simbólicas. As abordagens, feitas a partir desses materiais,
levaram à conclusão de que os povos Originários não fazem parte da
sociedade e que essas relações só se efetivaram na época da chegada dos
colonizadores ao Brasil, principalmente, porque esse assunto aparece
nos livros somente quando abordado tal período específico da História
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do Brasil. Não apresentam a participação indígena nos períodos posteriores. Esse apagamento é contrariado pela ação política dos próprios
originários, que desafiavam os discursos e processos de invisibilidade,
afirmando a identidade originária, sua língua e seus direitos.
Não me chame de “índio”, porque
Esse nome nunca me pertenceu
Nem como apelido quero levar
Um erro que Colombo cometeu
(...)
Esse nome me traz muita dor
Uma bala em meu peito transpassou
Meu grito na mata ecoou
Meu sangue na terra jorrou
(...)
Ele veio sem permissão
Com a cruz e a espada na mão
Nos seus olhos uma missão
Dizimar para a civilização. (KAMBEBA, 2018, p. 27).

A poesia “Índio eu não sou”, da autora originária Márcia Kambeba,
ilustra o panorama de uma percepção histórica equivocada sobre os
Povos Originários, a começar pela denominação “índio”, uma palavra
que nos invisibiliza, que não faz parte de nenhuma língua indígena,
tampouco a portuguesa, e apenas minimiza nossa pluralidade. A escrita
“oficial” da nossa história sempre registrou um Brasil fora do Brasil, do
lado de fora, olhado de longe, sem valorar a história impregnada nesta
terra. Talvez seja ainda lúcido sinalizar que não temos uma história
brasileira em nosso currículo, se olharmos por esse ângulo. As letras
das músicas imbuídas de nossas vozes abordam política, economia,
sociedade e relações pessoais, revelando questionamentos, conflitos e
inquietações que enfrentamos para conquistar nosso espaço e lugar na
história. A palavra por meio das letras das músicas torna-se ferramenta
de expressão. A experiência comum de sermos originárias é assinalada
pela elaboração de uma produção musical que indica questões de nosso
tempo.
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Trilhas sonoras e incontáveis histórias
Na pedra sonora, eu e meu povo Puri experimentamos a força da comunicação na música, no ritmo, no sagrado, na natureza plena dentro
e fora de nós.

Para o início desta canção, é importante dizer que sou mulher indígena, seguindo a herança vinda de minha mãe, e meu nome é Aline
Rochedo Pachamama, Churiah Puri. A tese de doutorado supracitada propôs situar, com respaldos históricos, a incursão da mulher no
cenário do rock2. No trajeto acadêmico, percebi que nem sempre esse é
um terreno em que a igualdade de direitos consegue marcar presença.
Talvez um dos primeiros enfrentamentos tenha sido o que ficou perceptível pelo tom de desconfiança que encontrei diante da minha condição
de mulher originária (indígena) por aventurar-me na escrita/pesquisa
sobre um estilo musical de origem norte-americana negra e que foi
apropriado por uma parcela da juventude de classe média no Brasil,
durante a década de 1980. Ademais, mesmo aqueles e aquelas que reconheciam a pertinência da abordagem da História das Mulheres no rock
indagaram-me sobre a relevância em se conferir destaque às mulheres
brancas e de classe média.
Compartilho os caminhos, as trilhas que me trouxeram a esta
pesquisa/escrita. Pode ser que estas palavras se tornem a explicação
plausível ou tão somente um registro do compromisso ético com o fazer
acadêmico, que não se exime da responsabilidade política do lugar que
ocupo (em movimento) no mundo.
Quando decidi pelo caminho da pesquisa (acadêmica, mas não
apenas), fiz isso com a intenção de escrever/registrar com maior autonomia as memórias e vidas do meu povo, apresentando as questões
2. Discuti o protagonismo das mulheres no rock brasileiro evidenciando suas experiências
e problematizando como as suas “falas” alteraram a hierarquia, moldada pela ótica do
homem na construção da história do rock. Mesmo com a invisibilidade, elas constroem
seu papel de protagonistas, a partir de uma ação insistente de adentrar e permanecer
na esfera do rock, apesar de todas as dificuldades impostas a tal escolha. Abordamos o
protagonismo como um processo de conquista, de espaço e lugar de fala, que, por meio da
arte musical, registrou uma forma de se comunicar com o mundo, atuando numa esfera
antes restrita aos homens.
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cruciais de nossa história e, assim, quem sabe, contribuindo para o não
apagamento de nossas existências. Eu desejava falar sobre a história
da minha família, de minha mãe, cuja origem é Puri, da região sul do
estado de Minas Gerais. Ao fazer isso, eu poderia falar sobre a história
do meu país. Poderia, portanto, relatar em palavras os sons e ritmos da
música indígena. A textura das palavras, vindas dos anciãos, ganharia
forma em letras grafadas com tinta e afeto, com o compromisso de quem
sabe a importância da palavra transmitida oralmente, sabendo também
que ela não é menor ou menos precisa do que a palavra escrita em folhas
de papel ou virtuais.
Norteada por essas emoções, que, estando em mim, ligam-me à
ancestralidade, construí, logo após a minha conclusão de graduação,
dois diferentes projetos de pesquisa para pleitear uma vaga para o curso
de mestrado: um deles estava relacionado à música indígena, registrada
em partituras pelos viajantes dos séculos XVI e XVII; o outro, sobre o
estilo musical que mais ouvi quando meu pai faleceu: o rock n’roll. Para
o primeiro projeto, fiquei por uma vaga na seleção do período. Com o
projeto “rock e juventude dos anos 1980”, passei em segundo lugar na
Universidade Federal Fluminense. A música conduziu-me, ditou o ritmo,
criou acordes e notas. Anos depois de ingressar no mestrado, cheguei ao
fim da segunda etapa dessa trajetória musical com a conclusão da tese. E
finalmente posso me voltar à questão da música dos Povos Originários
numa proposta de reparação Histórica, de sentimentos e de força.
Mas como o rock e as mulheres podem estar ligados à questão indígena?
Apesar de, aparentemente, os assuntos serem distantes, a formação
no mestrado e doutorado muito me auxiliou com a escrita sobre a trajetória da minha ancestralidade, o povo Puri. Em ambos os casos, escrevi a
partir da relação com a História Oral e com minha etnia, ainda podendo
desenvolver reflexões a partir da perspectiva de uma memória afetiva. A
metodologia e o dito rigor acadêmico, exercidos nos trabalhos, possibilitaram-me conhecer e fazer uso de ferramentas valiosas para registrar a
trajetória do meu povo.
Durante parte do doutorado, desenvolvi, paralelamente à pesquisa
da tese, projetos de visibilidade/fortalecimento da história e cultura
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originárias (indígenas). Com o compromisso de escrever uma história
acessível às pessoas, cuja linguagem, de fato, fosse efetiva na disseminação do conhecimento, não abri mão do aparato acadêmico, mas lhe
conferi outros sentidos, mais afetuosos, ricos e potentes. O efeito desse
investimento foi a publicação recente, no mesmo ano em que defendo a
tese, do livro Guerreiras: mulheres indígenas na cidade (PACHAMAMA,
2018).
Por fim, devo dizer que, seja na pesquisa acadêmica, representada
pela tese, ou na construção de saberes fora desse domínio, sempre tive
como princípio norteador não fazer das pessoas objeto, mas participantes de uma construção histórica. Isto decorre da consciência de que
originários (indígenas), tal como as mulheres, por muito tempo foram
“objeto” de estudo; tornou-se lugar comum escrever sobre os originários
e as mulheres, mas nunca com eles e elas. Fala-se muito sobre “lugar de
fala”, mas a sociedade de matriz colonizatória continua invadindo nossos
espaços, saberes e nos colocando na terceira pessoa. Assim, espero que a
tese - tanto quanto outras publicações sobre o povo Puri, sobre a música
de mulheres originárias e tantas outras - seja como raízes de uma frondosa árvore que atravessam “os muros universitários” e que, com isso,
as pessoas entendam que Povos Originários e, em especial, Mulheres
Originárias, são parte da sociedade, que têm direitos e que podem falar
e escrever sobre os temas que desejarem.

Mulheres Originárias e a essência da canção
A música pra mim, enquanto mulher originária, é simplesmente
tudo,. Comparo ela com cada batida do meu coração e [ela] está integrada no meu cotidiano. (...) A música pra mim é sentimento, resistência, liberdade e movimento. (Amarú Pataxó, em diálogo e registro
feito por Aline Rochedo Pachamama. Em 08 de maio de 2020)

A Mulher Originária gerou o povo que insiste em esquecer sua
origem. Tratou de modelar seu corpo; em seu ventre, cantou cantigas de
seus ancestrais, em idiomas nossos, e disse o quanto podem ser felizes
e prósperos, nesta terra de tantas riquezas. Mas alguns, após nascer, a
rejeitaram. “O Brasil é o filho que rejeitou sua mãe originária e, por isso,
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ainda estamos distantes de muitas práticas sociais coletivas e democráticas” (PACHAMAMA, 2018).
A Mãe, a Mulher Originária, o Povo Originário ainda passam por
violência de todas as categorias conhecidas. E, apesar dessa trajetória
triste e difícil de ser expressa em palavras, ainda cantamos, dançamos,
contamos contos, trabalhamos, modelamos a argila, cuidamos da terra,
da alimentação dos nossos, estudamos, guardamos saberes, crenças e o
universo.
No decorrer dos séculos, tanto na literatura quanto em registros
históricos, as narrativas generalizam a participação do originário como o
“índio”3, colaborando para afirmar a sua não contemporaneidade, como
se fossem um todo homogêneo, iguais entre si e fazendo parte apenas
do passado. As abordagens, feitas a partir desses materiais, levaram a
concluir que os Povos Originários não fazem parte da sociedade e que as
relações com não indígenas só se deram na época da chegada dos colonizadores ao Brasil. Consolidou-se uma hierarquia científica no campo
da História, das Artes e Ciências Humanas, atribuindo, direta ou indiretamente, aos Povos Originários uma invisibilidade e um lugar de inferioridade, passividade e exclusão. Diante dessa realidade, atualmente a
voz no canto da mulher originária ecoa forte e lúcida, como nos diz a
parente Morena, do Povo Pataxó:
A música, para mim, como mulher originária, antes de tudo é reza.
Ela é canto, agradecimento, é prece, é ritual e é como a vida, como a
arte que faz parte da vida. Então ela está presente sempre, no cotidiano. E presente no que incita nosso escutar e trabalhar a escuta, assim
como a poesia. (Morena, do povo Pataxó, em diálogo e registro feito
por Aline Rochedo Pachamama. Em 06 de maio de 2020).

3. Povos Originários referem-se às 305 etnias no Brasil atual (que já foram mais de 1000
na época da invasão europeia). A palavra índio, empregada no século XV aos Povos
Originários tem origem no nome do rio Indo, do Sânscrito Sindhu, como era conhecido
um dos sete rios sagrados da Índia. Acredito que o termo tenha sido usado por conta do
fenótipo (cor de pele, cabelo, etc.). Enfim, o nome índio não nos representa. Reduziram
a diversidade de povos em apenas uma palavra que não tem referência em nenhuma das
Línguas dos Povos Originários.
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A música e a oralidade se mantêm como a forma de preservação das
línguas e culturas dos Povos Originários e têm a capacidade de revelar a
identidade de um povo, seus rituais e o modus operandi de cada grupo.
Destacamos, assim, que a canção realizada por Mulheres Originárias
(Indígenas) possibilita valorizar a sensibilidade histórica, sinalizando
a interpretação da história, da ancestralidade, as lutas e resistências,
dentre outros sentidos, que estruturam a trajetória dos Povos Originários no Brasil. A musicista originária Morena, do Povo Pataxó. relata:
A relação da nossa cultura de ouvir contar histórias, a gente pode
escutar nas pausas, na respiração. Nas letras (...). Então a minha arte,
minha poesia também vem com intuito de trazer autoestima para os
meus parentes, de recontar essas histórias, de se despir dessa roupa
do colonizador e dizer: Não! A gente sabe o que é a nossa essência.

A grande mídia e uma parcela da sociedade elegem como modelo
básico as culturas estrangeiras, como referências das culturas musicais,
das artes e literatura restritas ao universo dos não indígenas e, principalmente, do homem-branco, a partir de um modelo, que a própria sociedade decidiu definir “como aceitável”. Isso foi observado no decorrer
de minha militância e das pesquisas de que participo. Para os povos
originários brasileiros, a mulher tem a função primordial de preservar
sua cultura. Em diálogo com a parenta Kessia Daline Krahô, conversávamos sobre a importância de escritoras originárias (indígenas) e sobre
a pesquisa que ela desenvolve, relacionada à literatura dessas mulheres.
Foi muito bom ouvir dela a seguinte percepção:
As dificuldades que eu enfrento por ser mulher indígena e musicista
são várias, porque a gente sofre um duplo preconceito social, étnico-racial e por sermos mulher. A maior dificuldade para mim é estar no
meio da arte, que é um meio completamente dominado por homens
ainda, onde a gente tem que fazer... E dar o nosso melhor. Melhor do
que um homem, porque um homem, ele chega e o espaço é todo deles. Eu vejo que o trabalho dos homens é mais divulgado do que o das
mulheres. E até os próprios homens não apoiam o trabalho das mulheres. Tem uns parentes, do meio das artes, que eles não dão apoio
para o trabalho das mulheres indígenas, principalmente no meio
da música e não tem assim. Não há o convite de “vamos fazer uma
parceria”. Quando tem, são poucos homens que estão abertos a fazer

CANARÊMÙNDÊ - DO ROCK AO RAP

173

essa parceria. Acho que rola um machismo muito grande, uma invisibilidade. Como vivemos uma sociedade do patriarcado, o homem
sempre vai ser mais aceito, porque vivemos numa ideologia machista
(diálogo com Kessi Andaline, do povo Krahô, registrado por Aline
Rochedo Pachamama em 6 de maio de 2020).

Não somos fósseis, objeto de estudo, objeto sexual, objeto a ser
corrompido por pensamentos religiosos, que não são os nossos. Somos
a Existência. Nós, Mulheres Originárias permanecemos firmes porque
somos a força que une toda a vida dessa terra Abya Yala, que em nós
pulsa.

Nossa canção, nossas lutas, nosso corpo, nosso território
Os atos de violência, nos dias atuais, em relação às mulheres originárias e seus povos, podem ter a conotação de algo que ocorreu no passado.
Mas acontecem agora: invasão e apropriação de território; assassinatos;
apropriação de conhecimento cultural; a não aceitação do originário
como cidadão; a desvalorização de nossa sabedoria; a imposição de religiões em relação à nossa cultura que não contemplam as nossas crenças,
cosmologia e ritos; a exigência de um perfil de “índio”, que traduz uma
imagem cristalizada do século XVI; a mídia, que deturpa nossos valores
e luta; as ofensas ditas; a escola, que ensina que o “índio” está extinto;
o 19 de abril, que não é homenagem; o “índio”, que virou adereço e
não nos representa. Tais atos pejorativos muitas vezes são alimentados
pelo imaginário difundido, como a canção ‘‘Abaçaí’’, de Amarú Pataxó,
denuncia:
Afiem lanças e principalmente mentes
Minha aldeia já tá escoltada pra tomar linha de frente
Essa é pela fiança e a revolta dos
meus parentes
que sangrou pela ganância de inumanos impotentes!
Abençoada por Tupã, armada(o) até os dentes,
com versos contundentes, guerreiro Abaçaí...
Maldita guerra...
Licença pra chegar, colei com a mente sã e não vou sair
É tempo de construir, somar e evoluir
Pois aqui queimaram mata, liderança e monumento
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O que é nosso está aqui! (2x)
O conflito não é com arma, ela é apenas instrumento
Isso é causa num é represália, repressão, ressentimento...
Num é só bater no peito e gritar que representa. Se levante Xavantes,
Guaranis, Pataxós, Macuxi, Yanomami, Tupi, Carijós...
Deixe esses leões ressurgem como Sapé vou feroz
Tira seu Deus de cima de todos e a elite acima de nós

Alguns assuntos abordados nas letras tratam de urgências das nossas
causas e, em nossas conversas, surge a questão do termo “feminismo”.
Neste ponto é importante perceber os limites e tensões, assim como a
necessidade de olhares que entendam o percurso da mulher originária.
Nesta perspectiva, se a leitora/o leitor pensava encontrar o feminismo
clássico na atuação dessas mulheres, decepcionou-se, pois a ação político-feminista que elas ensejam é muito anterior ao feminismo fruto
da Revolução Francesa e muito mais complexo. E as letras das canções
apontam para isso.
No universo das canções, nos eixos relacionamentos e crítica social,
o espaço de atuação é a aldeia, mas também é a cidade. Esse dado está
relacionado ao novo papel da mulher originária na sociedade, com o seu
protagonismo e liberdade, ainda que as questões de direito e igualdade
de gênero não estejam em recíproca às nossas necessidades. A forma que
as artistas se posicionaram sobre os conflitos de seu tempo e quais questões enfrentam significa dirigir a temática para um sentido político que
inclui relação de poder ainda colonizadora e contestação de costumes
numa nova forma de relacionamento musical e expressão de direitos.
Entende-se o feminismo como uma forma das mulheres construírem
juntas pensamentos, estratégias e sentimentos que propiciem uma transformação de sua posição política e social, tendo em mente que, em tal
perspectiva, também os homens se dispõem, encorajados, ao aprendizado da escuta. No entanto, para nós, mulheres originárias, o feminismo
como um todo ainda não é uma bandeira pela qual podemos lutar:
Dizem que nossa música, sim, pode ser entendida como uma parte
da luta do feminismo: é a luta por representatividade, é a luta para
sermos respeitadas, para estarmos nos espaços e sermos respeitadas,
a luta contra a violência com a mulher. Essas pautas, sim, elas fazem
parte também da nossa luta. Mas a nossa luta é muito mais por ter-
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ritório, por respeito a povos que se encontram aldeados e também
contra a invisibilidade. E, muitas vezes, a nossa luta não dialoga com
a luta feminista do Brasil, que é uma luta também colonizada, que é
uma luta francesa que as brasileiras adotaram. As brasileiras adoram
lutar por um feminismo liberal que é branco, que busca necessidades
que ainda estão muito distantes das nossas necessidades. Enquanto
as brancas estão lutando por aborto, nós estamos lutando por justiça
reprodutiva, para quando nós tivermos nossos filhos a gente ter direitos aos acessos para que nossos filhos cresçam em paz em nosso
território, para que nossos filhos cresçam sem violência, para que eles
cresçam no bem viver. (Brisa Mapuche)

Defendemos de certa forma, os “feminismos” comunitários, coletivos e plurais, por meio de ações que contribuam para quebrar regras
e tabus na sociedade. Como Kessia enfatiza, a música que uma mulher
indígena faz não pode ser entendida como desdobramento do feminismo, da palavra feminismo em si, “mas pode ser entendida como uma
autonomia de si mesma e protagonismo em relação ao nosso trabalho.
Porque feminismo é um conceito branco que não se aplica à nossa
realidade e ao nosso trabalho”. A nossa luta é para reconhecimento dos
nossos direitos originários, direitos à terra, à liberdade, ao reconhecimento dos 305 grupos originários deste país.
O preconceito evidencia-se nas formas pejorativas de se referirem
a nós, como “coisa de índio”, “modelo tupiniquim”, dentre outros.
Lembramos, ainda, que não somos “índios”, não escolhemos essa forma
de chamamento. Inclusive, é bom sinalizar que, se quiséssemos o mês
de abril como espaço de memória das lutas indígenas, seria para rememorar Galdino Pataxó Hã Hã Hãe, brutalmente assassinado, em Brasília,
por cinco jovens de alta classe (que atualmente ocupam altos cargos
políticos), no dia 20 de abril de 1997. Nossa luta primeira é o direito
à vida, como canta Brisa Mapuche. Sua canção “Fique viva” fala sobre
problemas enfrentados por minorias, como mulheres e homens originários, servindo como alerta para o que a conjuntura social traz:
Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha
Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha
Baby, fique viva! Fique viva! Fique viva!
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Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha
Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha
Baby, fique viva! Fique viva!
Tive que aprender a me amar, ficar de pé
Pra depois aprender a voar, manter a fé
Fico viva mais um dia
Jogo as drogas na pia
Leio antropologia
Lavo meu corpo com sais
Essa terra tem sangue dos ancestrais
Estado de alerta
Fique viva, se prepare
São dias e noites de amor e guerra
Fique viva, fique viva
A linha de fronteira se rompeu
Bala trocada, bala achada
Essa bala procura a cor
Procura amor
Bala trocada, bala achada
Essa bala procura a cor
Procura amor
Estado de alerta
Dias e noites de amor e guerra
Dias e noites

Nas canções, registra-se uma transmissão de mensagens, implícitas e
explícitas, relatos de violência superados, símbolos de rebeldia, mudança
social e sentimentos. Tais estratégias de atuação alteraram a hierarquia
moldada pela ótica na escrita do homem colonizador.

Mulheres Originárias na cidade com o coração na floresta
Não somos menos ou mais originárias, se estamos na aldeia ou na
cidade. Cada povo tem sua história e os conflitos encontrados nessa
história revelam os motivos da nossa atual situação. Estar na cidade
muitas vezes é a consequência da mata que o invasor consome; do latifundiário, que cria gado e destrói a biodiversidade local (pois o gado
nem é um animal da nossa fauna); da atuação do “senhor de engenho”,
que hoje quer vender soja e invade nossos espaços; da escravidão pela
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qual passamos ainda no século XXI; a opção de silenciar nossa origem
para nos mantermos vivos; entre outras atrocidades. Morena nos diz
que nossa canção é um resgate: “o ‘Brasil’, Pindorama, cresce em cima
de apagamentos. Cresce em cima de genocídios, etnocídios, sempre
apagando o que nós somos”. Como revela sua canção ‘‘Escreva sua
História’’:
Ela é filha da índia,
Mas nunca indígena,
Ela é a neta do índio,
Mas
Nunca indígena,
Cê tem o traço, o cabelo,
Mas não nasceu na tribo,
“você não é indígena”.
Filha da terra que sangra,
Ela chora,
Perdeu sua língua,
A cor da pele, “vermelha”,
Não a faz indígena.
E
Desatando ela vai,
Ela nunca foi...
“Índia”.
A arrancaram do seio,
Sempre quiseram dizer a ela,
O que é ser indígena.
E se pergunta,
Como que o ancestral europeu
Fala mais do meu eu,
Do que minha própria trilha?
Sua história, seus contrastes,
Como deveria assinar e falar de si...
Trago a ela a palavra:
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Resgate.
Se olhou no espelho e pra dentro,
Se viu no combate,
Soube que 305 etnias,
São tratadas como abate.
E a quiseram encaixar como sempre
Em só um estereótipo,
Vermelha, baixa, franja, olho puxado,
Cabelo liso...
Cadê sua tanga?

Nos conflitos que enfrentamos para sermos ouvidas, a liberdade de
expressão também é esfera de luta:
Inda não sabe quem foi Galdino,
Memória,
Ryan Lucas,
Grande mestre, Cacique Babau,
Denilson Baniwa,
Aredze Xukuru,
Quem é Amarú,
Daniel Munduruku,
Ailton Krenak é memória viva.
Longe da maré desse pensamento,
Katú é quem ensina,
Povo Bororo,
E a cada indígena que vive,
Insônia pro agronegócio,
Que mata.
Márcia Kambeba Vive,
Pesquise quem é Sônia Guajajara
E a história que res-xiste!
Pra existir!
Por isso apagaram,
A identidade,
Pra tu não ter pra onde fugir
E que respostas dar...
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Pra esses brancos estuprando sua autoestima,
Em todo lugar...
Grite
Demarcação Já,
Pois, O território é vivo,
Também dentro de si

Toda extensão de terras do Brasil era ocupada pelos povos originários.
É anacrônico que parcela da sociedade entenda o originário como um
cidadão “estranho”. Se há originários (indígenas) nas cidades, conclui-se que as cidades invadiram as florestas, as matas, as fontes, os rios e
os mares. Se há florestas ainda, agradeçam aos Povos Originários, que
zelam por elas. Se há originários na cidade e eles estudam, utilizam-se
da tecnologia, estão nas plenárias de discussões sociais e políticas, essa
atuação não é óbvia? Não somos nós os que já viviam aqui antes? Por
que ainda insistem em isolar-nos nas imagens pintadas por viajantes?
Num país, onde o invasor destruiu e destrói recursos naturais e a sua
gente, somos muito insistentes e fortes por continuar.

Não somos Iracemas!
Quem ensinou às crianças a história do povo que aqui vive, contou
a história de outros, não a nossa. Mas, estamos aqui. Não apenas em
uma voz, mas no coletivo, porque essa é a nossa força (PACHAMAMA, 2018).

Os intelectuais, responsáveis pela construção das imagens sobre os
“índios”, bem como os viajantes, cujas descrições contribuíam para
reforçá-las, comungavam, grosso modo, com as ideias de assimilar os
índios como incapazes.
Parcela da sociedade brasileira não indígena se refere à mulher originária de duas formas: na memória de uma Iracema que nunca existiu ou
dizendo que teve uma avó pega no laço. Ambas as formas são imbuídas de
preconceito e violência simbólica. José de Alencar praticamente estreou
na escrita com “A carta sobre a Confederação dos Tamoios” (1856), em
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que delineou o seu projeto literário de como deveria ser escrita uma literatura cujos personagens fossem indígenas. Iracema, de 1865, a pesquisa
dos costumes e da língua de uma “raça extinta”, foi a base como critério
de nacionalidade. Os Originários (indígenas) são figuras tangenciais da
narrativa da nacionalidade e já eram representados como “raça extinta”.
O autor, que ainda havia figurado a morte do indígena, no desfecho
de Iracema, com o falecimento da virgem dos lábios de mel e com o
nascimento de Moacir, representante de uma nova raça, não mais
falou das tradições indígenas como constituidoras da personalidade
nacional. Em Ubirajara, de 1874, os índios formavam nações que não
se confundem com a nação brasileira, representando a proto-história do
país. Dizem que respeitam o “índio”, mas ainda veneram José de Alencar,
que nunca favoreceu o conhecimento sobre os Povos Originários; na
verdade, de uma maneira perversa, o autor criou personagens “protagonistas”, fadados à morte no final de seus enredos, e criou uma Iracema,
anagrama de América, que até hoje é leitura obrigatória em algumas
escolas. Para a musicista Brisa, “a gente vive nessa sociedade super colonizada que invisibiliza os Povos Originários e tudo que vem deles”. As
mulheres originárias fazem acontecer sua história, na luta e na confiante
esperança, como traz a canção ‘‘Girassol’’, de Kessia Daline:
Seja como os raios do sol
Que alimenta o girassol
E em dias de chuva
Vai trilhando tua estrada
Sorrindo na caminhada
Sem olhar pra trás
Sem medo de seguir
Pois é preciso coragem pra ir
Hum, hum, hum
Papapapa uneare
Depois da tempestade, o arco-íris vai aparecer
E você vai ver
Os raios solares te encobrir
Isso vai fazer você sorrir
Hum, hurum
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Ainda que o momento seja de preocupação e violência intensificada aos Povos Originários, ao final do ano de 2018, nas eleições para
presidente do país, entre os candidatos destacamos a presença de Sônia
Guajajara, que compôs, junto com Guilherme Boulos, a chapa do PSOL
para a Presidência da República. Ainda que não tenha sido contemplada
com votos suficientes, foi um momento de grande importância para as
mulheres originárias. Sônia Guajajara, à frente da coordenadoria executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), é uma das
lideranças ambientais do país, unificando mais de 305 povos em torno
de pautas que combatem os interesses dos setores mais poderosos da
sociedade brasileira:
A luta que o MTST faz aqui na cidade é a luta que nós fazemos em
nossas aldeias pra garantir nosso território, que é nossa morada, nossa casa. As ocupações da cidade são as nossas retomadas lá no campo.
É uma luta só. O que diferencia a gente é o lugar que travamos essa
luta. Não podemos mais aceitar as imposições de uma minoria que
não representa ninguém, só a si mesma (trecho do discurso de Sônia
Guajajara na Conferência Cidadã em 14 de março de 2018).

Na mesma eleição, em 2018, Joênia Wapichana foi a primeira mulher
indígena eleita deputada federal. Joênia Wapichana milita desde 1997,
quando se tornou a primeira mulher originária a se formar em Direito,
na Universidade Federal de Roraima. Em 2008, tornou-se a primeira
indígena a falar no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), defendendo a legalidade da homologação dos limites contínuos da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Após isso, viajou para os Estados
Unidos, onde fez mestrado na Universidade do Arizona.
“Sou o resultado de sonhos e de investimentos de outras lideranças
indígenas que planejaram ver a nós, indígenas, conquistar diversos
espaços. Do movimento indígena que luta para conquistar espaços”
(...) “Nada para nós foi fácil. Nem alcançar o reconhecimento de nossa terra; nem eu me formar na faculdade de Direito; nem fazer uma
defesa no STF e, muito menos, assumir este espaço tão importante
e necessário no Congresso. Se sou uma pioneira, é graças aos povos
indígenas, ao nosso movimento e aos esforços de cada povo e pessoa
que acreditou nisso (Joênia em entrevista à Agência Brasil, 11 de outubro de 2018).
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Em 2019, entre os dias 9 e 14 de agosto, ocorreu a 1ª Marcha das
Mulheres Indígenas em Brasília, que defendeu o tema: “Território: nosso
corpo, nosso espírito”. A Marcha foi uma conquista e protagonismo de
muitas mulheres, pertencentes a diversos povos que lutam diariamente,
a fim de dar visibilidade para as suas causas próprias. Foi resultado de
uma luta por reconhecimento e espaço dentro dos movimentos indígenas e perante a sociedade brasileira. Telma Taurepang, coordenadora
da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira (Umiab), foi
a primeira coordenadora mulher no Conselho Indígena de Roraima.
Telma sinaliza o processo dessa luta:
No ATL (Acampamento Terra Livre) de 2016, aconteceu a primeira
plenária de mulheres indígenas. Aquele momento foi um marco histórico para nós mulheres. Esse reconhecimento da luta das mulheres,
do nosso protagonismo dentro da Mobilização Nacional Indígena,
dentro do país. Em 2017, surge a segunda plenária, em que foi homenageada nossa liderança Rosane Kaingang. Na sequência, em 2018,
ocorreram três plenárias das mulheres indígenas. Então, isso impulsionou o coletivo, a voz das mulheres indígenas para que realmente
acontecesse a 1ª Marcha das Mulheres Indígenas. Mas antes disso, lá
em 2014, em Campo Grande, surgiu a discussão para que houvesse
essa marcha. Esse grupo deu referência à voz das mulheres indígenas em um projeto dentro da ONU. Começaram lá as discussões e o
planejamento para essa marcha que vai acontecer. Então essa é uma
luta muito grande, em um contexto que vem há muito tempo sendo
de muita resistência e que muitas das vezes nos deixam um pouco de
lado, quando temos algumas organizações que não reconhecem ou
que não nos veem dessa forma positiva dentro do próprio movimento
indígena (declaração feita na ocasião da Marcha das Mulheres, Brasília, Agosto de 2018).

A mulher originária hoje representa sua ancestral do passado, pois
sempre ocorreu o protagonismo, embora invisibilizado. Nela, há sabedoria e a coragem de seus encantados. Compreender as mulheres Originárias, em seu tempo e lugar na sociedade, é trazer o elemento principal de nossa História. É perceber que, mesmo com o genocídio, não
cessamos no século XXI, ainda existem mais de 305 povos originários e
mais de 275 línguas diferentes faladas no Brasil. Nossos valores culturais
são milenares.
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A caminhada é longa parece não ter fim
Mas é preciso ser forte para seguir
Escuto uma prece perto de mim
São os ancestrais
Eles nos dão força (pra não desistir)
A caminhada é uma estrada
Cercada de espinhos e flores
É sobre enfrentar nossas dores
É sobre ser Girassol,
Girassol
...
Em dias de chuva
É sobre continuar sendo sol
E não ter medo de pedir ajuda aos ancestrais
E saber que não estaremos sós
(jamais) 2X
Papapapa uneare 3X
Se enterrou os sonhos desenterre
Faça os regar
Pra depois brotar,
Floresça na caminhada
Espalhe flores nessa jornada
Só siga/Só siga /Só siga!

Somos Abya Yala
Para nós, Povos Originários, a palavra não tem duplo sentido e a
nossa canção, embora cada ouvinte a interprete de forma muito particular, traz uma mensagem muito lúcida. Cantar é trazer à luz situações
desconfortáveis, memórias de dor, superações. Mas, aprendemos que
compartilhar também é um ato de coragem. “Boacê Uchô”, na língua
do povo Puri, ao qual pertenço, significa “Palavra-Terra”, “Terra que
fala”, “Terra que pulsa”! A percepção da Terra, que dialogo, como aquela
que canta, conheci por meio das falas das minhas e meus ancestrais e
da minha relação com a floresta. A canção “Boacé traz essa afetividade
cantada na força do maracá:
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Boacé Uchô
A palavra está na terra
Boacé Poteh
A palavra ilumina
Boacé Tsatêh
Palavra Irmã
Tschoreh Namã Boteh
Floresta, água e fogo
Boacé Macapom
Palavra é amor
Boacé Tschoreh
Palavra é a floresta
Boacé dieh
Palavra é você
Boacé Schuteh Poteh
Palavra é Boa Luz

Para quem canta e fala é preciso quem ouça. Mas é muito necessário
aprender a ouvir. Nossa música é para curar e, também, para propor
reflexão sobre atos e construção de memórias e verdades nas matrizes
colonizadoras E eu ouso escrever e cantar por isso. Porque é preciso
renascer quantas vezes for necessário nessa vida. Por isso, enterro-me
na terra, raízes verseiras me abraçam. No tempo certo me elevam para
fora. A terra me pariu de novo. Em torno da fogueira danço. Eu rio.
Caminho. E raiz, flor, semente sou. A canção originária nos faz esse
convite. E minha colaboração final nesse diálogo é uma canção roqueira,
um canto de amor à Mãe Terra, o canto de Inhã Uchô, Pachamama, fruto
da amizade que se estabeleceu entre mim e a cantora Virginie Boutaud,
da banda Metrô, no período da construção da tese de doutorado:
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4

Abya Yala Abya Yala Abya Yala Abya Yala
Voz da Terra a escutar
Oh Oh
Uchô Puri. Inhã, Nãmá
Mulher, m’baima Tschoreh
Mehtl’on, Dieh schuteh Poteh
Abya Yala Abya Yala Abya Yala Abya Yala
Abya Yala Abya Yala Abya Yala Abya Yala
Opeh (Sol)
Poteh, tsatê1 dieh
Mulher, m’baima Tschoreh
Mehtl’on, Dieh schuteh Poteh
Abya Yala Abya Yala Abya Yala Abya Yala
Uchô Puri. Inhã, nãmá ( Terra Puri, Mãe e Filha)
Mulher, mbl’êma Tschoreh (A mulher é a floresta)
Mehtl’on, Dieh schuteh Poteh ( Força, você é boa luz)
Opeh (Sol) Caminho é o Sol
Poteh, Tsatêh dieh ( Irmã/ Irmão iluminado)
Mulher, mbl’êma Tschoreh (A mulher é a floresta)
Mehtl’on, Dieh schuteh Poteh ( Força, você é boa luz)
(PACHAMAMA e BOUTAUD, 2021)

“Abya Yala”, cantada no idioma Puri e em português, foi composta
para honrar a mãe Terra, em reparação histórica e linguística ao Povo
Puri da Mantiqueira e em homenagem aos Povos Originários brasileiros.
Os benefícios gerados serão utilizados no Projeto Inhã Uchô-Espaço de
Aprendizado Multiétnico, Didático-ambiental e de Memória do Povo
Puri da Mantiqueira As vivências são a própria essência da palavra-canção, pois movimenta afeto, lucidez e utopias. A presença de um
povo, de suas vozes, do cheiro de floresta e a insistência em se manter
vivo são semeaduras afetivas e enraizadas em nossas canções. Vamos
ouvir?
Schuteh Poteh, Tsatêh!
4. “Abya Yala”. Letra: Aline Rochedo Pachamama (Churiah Puri) Composição: Virginie
Banda Metrô. Abya Yala significa Terra de Sangue Vital, nome dado pelo Povo Kuna ao
nosso continente antes da chegada dos colonizadores.
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Capítulo 8

Uma história de ‘Ginga’:
Marisa Rezende e a mulher na
composição da música erudita
Amanda Lira

Introdução
No primeiro semestre de 2017, quando foi escrita a primeira versão
deste texto, uma breve pesquisa no Google pelos termos “Compositoras
eruditas contemporâneas do Brasil” apontava dados pouco animadores.
Afinal, o primeiro resultado da busca era um artigo da Wikipédia que
apresentava uma listagem de 124 nomes, dos quais apenas seis eram
mulheres. Ou seja, elas representavam, naquele levantamento, menos de
5% do total de profissionais.
Em 2020, ao refazer a busca para atualizar o estudo, vejo que o artigo
já não consta mais entre os primeiros resultados do Google (WIKIPEDIA, 2020). Além disso, a listagem sofreu alterações que adicionaram
o nome de 14 profissionais, dos quais duas mulheres. Com a mudança, o
total de mulheres representa 5,8% das figuras elencadas.
Se, por um lado, na Wikipédia os resultados são pouco animadores,
os links que hoje despontam no topo dos resultados do Google trazem
boas novidades. Trata-se, por exemplo, de notícias sobre a criação de
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uma plataforma de divulgação de compositoras eruditas e de listagens
com algumas profissionais notáveis.
Seria ingênuo, contudo, não questionar: será que somente há três
anos compositoras emergiram no contexto das músicas eruditas? A
resposta, evidentemente, é não. A verdade é que o apagamento dessas
profissionais é bastante sintomático do contexto histórico da composição de obras clássicas.
Para entender esse cenário, podemos atravessar as fronteiras nacionais e retomar o marcante exemplo da compositora alemã Fanny
Mendelssohn (1805-1847), irmã do também compositor Felix Mendelssohn (1809-1847). Fanny, que já tocava piano no ambiente doméstico,
começou a se dedicar à composição de suas próprias obras. Quando
manifestou o desejo de publicá-las, no entanto, a musicista foi prontamente reprimida por sua família.
No trecho de uma carta de Felix para sua mãe, é possível perceber o
tratamento concedido, naquela época, às mulheres que demonstravam
interesse pela arte de compor:
Pelo que eu sei de Fanny eu diria que ela não tem inclinação e nem
talento para a composição. Para uma mulher ela já sabe a respeito
de música o suficiente. Ela administra sua casa e sua família e não
se preocupa com o meio musical, e, com certeza, ela não coloca estas preocupações à frente de suas preocupações domésticas. Publicar
suas obras só perturbaria estas suas preocupações, e eu não posso dizer que aprovaria isso. (MENDELSSOHN apud COLARUSSO, 2013)

Pensamentos como esse, hoje considerados retrógrados, predominaram também no Brasil até praticamente metade do século XX,
conforme comenta a renomada compositora Vânia Dantas Leite (1945-):
“Enquanto estava estudando sonatas de Mozart e Beethoven e tocava
para as visitas que iam em casa, tudo era lindo! Mas quando fiz meu
primeiro recital de composições minhas, mamãe não entendeu nada…”
(LEITE in NEIVA, 2006, p. 233). Vânia relembrou ainda que, na ocasião
de seu primeiro concerto, sua mãe se desculpou com os demais convidados pela música “horrorosa” da filha.
Décadas depois, já no século XXI, a ainda pequena presença feminina na composição de música clássica intrigou a musicista e acadêmica
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Tânia Mello Neiva, que desenvolveu uma extensa pesquisa sobre o tema
entre os anos 2005 e 2006 intitulada A inserção da mulher no campo da
composição musical erudita brasileira no século XX através da trajetória
de quatro compositoras: Maria Helena R. Fernandes, Jocy de Oliveira,
Marisa Rezende e Denise Garcia. Os trabalhos deram origem à dissertação de mestrado defendida em 2006 (NEIVA, 2006).
Em entrevista ao jornal da Unicamp durante sua pesquisa, Tânia
argumenta que a principal causa da irrisória presença feminina na
composição de música clássica é de ordem cultural. Segundo a pesquisadora, no domínio da composição erudita “são reproduzidos alguns
conceitos e costumes originários das instituições de formação da sociedade, como família, escola e igreja, para as quais as meninas não foram
feitas para se projetar”. (NEIVA in ALVES FILHO, 2006). A argumentação de Tânia se justifica nos dados. Segundo estudo realizado por ela,
entre os anos de 2002 e 2004 foi apresentado, nas principais orquestras
do Rio de Janeiro e de São Paulo, um total de 1.122 obras brasileiras e
estrangeiras. Desse montante, apenas uma das obras foi composta por
uma mulher brasileira (NEIVA, 2006).
A única compositora que conseguiu se sobressair nesse cenário de
músicos internacionais e homens brasileiros foi a carioca Marisa Rezende,
com a obra “Vereda” (2003). Segundo o musicólogo Marcos Branda
Lacerda, nessa música, que foi capaz de romper barreiras e estigmas,
“um conjunto restrito de sons articulados em formas compactas, ou
habilmente segmentadas, predomina sejam quais forem os recursos de
textura empregados” (LACERDA, 2017). A própria Marisa Rezende
reconhece sua distinção no meio: em quase duas décadas como professora da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
alegou ter tido apenas cinco alunas, dentre as quais apenas duas tinham
interesse pelo campo da composição. Ainda assim, ambas enfrentavam
dificuldades em levar o estudo adiante por razões familiares. Marisa
afirma que “existem várias mulheres compondo, mas na maioria das
vezes é de maneira doméstica, do mesmo jeito que elas escrevem poemas
e fazem artes de modo geral” (REZENDE in NEIVA, 2011, p. 188). A
compositora ainda complementa que “é curioso porque você vê que já a
minha geração muitas mulheres assumiram o lado profissional pra valer,
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mas eu acho que ainda na música, na composição isso não está muito
difundido…”(id.,ibid.)
De fato, Marisa Rezende representa uma exceção no campo da música
erudita e, nesse sentido, torna-se referência especialmente para mulheres
que atuam no meio. Por isso, diante da importância e do destaque da
profissional, este artigo se dedica, de forma breve, a entender sua trajetória e sua obra.

Uma breve biografia de Marisa Rezende
Nascida no Rio de Janeiro em 8 de agosto de 1944, Marisa Rezende
já aos 3 anos de idade apresentava vocação para a música. Filha de pai
médico e de mãe engenheira, a carioca cresceu em um uma família em
que todos, quer profissionalmente, quer por lazer, arriscaram-se em
algum instrumento.
O talento precoce demonstrado por Marisa motivou sua mãe a
alfabetizá-la ainda cedo, para que pudesse, de fato, estudar a teoria e
a prática musical. Enquanto dedilhava algumas músicas e reproduzia,
de ouvido, as melodias que escutava, Marisa era incentivada pelo pai,
muito ligado à música popular, a “tocar com mais swing aqui e ali”.
Aos 5 anos de idade, Marisa teve sua primeira aula de piano. A
incumbência de ensinar o pequeno prodígio ficara com Marieta Saules.
A professora proporcionou à sua pupila a sólida formação musical
perceptível, até hoje, em suas composições.
Marisa concluiu o curso médio de piano em 1961 e, no ano seguinte,
ingressou no curso de bacharelado em Composição Musical pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na faculdade, a estudante se deparou
com um curso bastante tradicional, aos moldes dos Conservatórios
europeus. Enquanto estudava música, Marisa mantinha suas apresentações de piano, tendo realizado seu primeiro recital solo no mesmo
ano, no auditório do Palácio da Cultura, atual Sala Funarte (MACEDO,
2002).
No segundo ano de faculdade, prestes a atingir a maioridade, Marisa
se casou com o físico Sérgio Rezende. No ano seguinte, com a decisão
do marido de cursar mestrado nos Estados Unidos, Marisa trancou a
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faculdade para acompanhá-lo. Pouco tempo depois, já em solo norte-americano, o casal teve duas filhas.
Encarregada de cuidar das crianças enquanto Sérgio dedicava-se às
pesquisas, Marisa praticamente interrompera seus estudos musicais,
restringindo-se a se instruir por conta própria e a frequentar ocasionalmente alguns cursos noturnos de educação musical.
Em 1967, de volta ao Brasil, Marisa reativara sua matrícula na faculdade, mas, por conta das atividades domésticas, do nascimento de mais
uma filha e das mudanças constantes, foram necessários mais sete anos
até, finalmente, concluir sua graduação em Composição Musical. O
laborioso diploma fora finalmente conquistado na Universidade Federal
do Pernambuco (UFPE).
Tão logo concluído o curso, Marisa apresentou alguns recitais de
piano em Recife e passou a se aprimorar de forma independente. Em
1974, mesmo ano em que se formou, voltou para os Estados Unidos com
a família, novamente devido aos estudos do marido. Dessa vez, contudo,
decidira também se dedicar aos estudos e cursar mestrado em Música
na Universidade de Santa Bárbara.
Valendo-se da independência de suas filhas, Marisa se dedicou integralmente à prática e ao estudo do piano e cursou disciplinas de composição musical. Em entrevista ao programa Harmonia, da Rede Minas,
Marisa contou que foi nos Estados Unidos que começou a desenvolver
segurança em seu processo de criação, que, até então, pensava ser excessivamente demorado.
Meu primeiro professor de composição, nos Estados Unidos, foi um
inglês. E eu lembro de falar para ele que demorava muito para compor. Ele me perguntou: “E qual é o problema?”. Foi ótimo ele falar isso
porque eu achava que tinha alguma questão ali. Ele me disse: “Respeita quem você é e o jeito como você é”. (MARISA REZENDE, 2019)

O resultado dos estudos e da dedicação foi a apresentação, ao final
do curso, de duas obras para música de câmara, as quais Marisa considera sua estreia como compositora: “Trio para Oboé, Trompa e Piano” e
“Trio para Violino, Violoncelo e Piano”.
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Em 1976, Marisa concluiu seu mestrado nos EUA e retornou, no
ano seguinte, à UFPE, onde concluíra sua graduação, agora no cargo de
professora. Paralelamente às atividades de docência, reuniu um grupo
de alunos para os quais ensinava técnicas de composição.
Em 1981, a mestre estreava em festivais brasileiros, participando no
âmbito dos Panoramas da Música Brasileira Atual, com a peça “Trio para
Oboé, Trompa e Piano”. Desde então, a compositora se tornou assídua
em mostras, festivais e bienais e intensificou seu ritmo de composições.
No ano seguinte, Marisa retornou mais uma vez aos Estados Unidos
para cursar doutorado em Composição na Universidade da Califórnia.
Lá, continuou sua vigorosa produção musical e foi premiada, em 1983,
pelo UCSB Music Affiliates em reconhecimento da obra “Sexteto em
Seis Tempos” (1983), feita em homenagem a seu então marido, Sérgio
Rezende. Nesse mesmo período, escreveu sua primeira composição para
piano solo, “Ressonâncias” (1983).
Pouco antes de concluir o doutorado, Marisa divorciou-se de Sérgio,
que voltou para o Brasil com a família. Em 1985, no retorno ao Brasil,
Marisa foi aprovada em concurso da Escola de Música da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, onde lecionou por mais de vinte anos até se
aposentar em 2002.
Enquanto docente, Marisa fundou, em 1988, a Associação Nacional
de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM). A docente
também criou, no ano seguinte, o “Grupo Música Nova”, sob sua própria
coordenação. O projeto era uma espécie de laboratório voltado para
estudantes da Escola de Música da UFRJ. Nele, os alunos se reuniam
para, num movimento recíproco, discutir e ensaiar as composições uns
dos outros.
De acordo com a própria Marisa , o objetivo do grupo era “viver
intensamente a prática da música contemporânea” (REZENDE, 1998).
Nesse processo, o projeto proporcionava aos participantes “veicular em
concertos um repertório de músicas novas brasileiras, construídas, par a
par, percorrendo um ciclo, da criação à difusão, movidas pela interpretação” (id., ibid.). O grupo foi responsável por mais de uma centena de
estreias, percorreu festivais, bienais e concertos e, em 1998, lançou seu
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próprio disco. A faixa que encerra o álbum, “Ginga”, é uma composição
da própria Marisa e será objeto de análise mais adiante.
Homenageada e reconhecida nacional e internacionalmente, Marisa
Rezende tem peças encomendadas e interpretadas por diversos grupos,
brasileiros e estrangeiros. Das encomendadas, pode-se destacar duas em
especial: “Avessia” (2005), escrita em comemoração dos 40 anos da Sala
Cecília Meireles (Rio de Janeiro) e interpretada pela Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) sob a regência de Sílvio Barbato; e “Viagem ao
vento” (2008), também interpretada na Sala Cecília Meireles pela OSB
em comemoração dos 200 anos da chegada da Família Real ao Brasil.
Já ao completar 15 anos de carreira, em 1991, Marisa Rezende foi
convidada a fazer um concerto retrospectivo patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Na ocasião, também foram estreadas duas obras
inéditas: “Adiamento” (1991), escrita para treze intérpretes, sobre texto
de Fernando Pessoa, e “Mutações” (1991), para dois pianos. Em 2004,
dois anos após sua aposentadoria, a profissional lançou, com o apoio da
Petrobrás, seu primeiro disco solo com músicas de câmara. Atualmente,
aos 75 anos, Marisa permanece ativa como compositora e pianista.

“Ginga”
A peça escolhida para uma análise mais detida é “Ginga” - única
composição de Marisa Rezende presente no disco “Grupo Música Nova”.
A obra possui, no mínimo, quatro versões, datadas de 1994, 1996, 2002
e 2018. Neste artigo, utilizaremos esta última, interpretada ao vivo no
Festival de Música Contemporânea Brasileira (FMCB) (REZENDE,
VIEIRA et al, 2018).
Apesar de não figurar dentre as principais obras do repertório de
Marisa, “Ginga” difere-se das demais pelos elementos que a compõem.
Isso porque, nessa peça, a compositora se apropria de referências da
música africana e da música popular brasileira.
A primeira versão, datada de 1994, foi resultado de uma encomenda
da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo em ocasião do 30º
Festival Música Nova em Santos (SP). Estreada pelo Grupo Música
Nova, a obra foi escrita originalmente para ser interpretada por flauta,
clarinete, violino, trombone, contrabaixo e piano, configurando-se como
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segunda composição de Marisa para um sexteto, depois de “Sexteto em
seis tempos”.
“Ginga” passou por adaptações em 1996, quando Marisa optou por
substituir o violino pelo violoncelo e acrescentou o fagote. Essa segunda
versão foi estreada no Espaço Cultural Sérgio Porto em agosto de 1996
novamente pelo Grupo Música Nova, sob a regência de Flávia Vieira.
Em 1998, a peça foi gravada para o disco do “Grupo Música Nova”, constando no álbum como faixa de encerramento.
Em 2002, após a gravação, Marisa fez uma segunda alteração na obra,
desta vez substituindo, em relação à composição inicial, o trombone
pelo violoncelo. Essa versão também foi estreada no Espaço Cultural
Sérgio Porto em outubro de 2002, novamente interpretada pelo Grupo
Música Nova e convidados.
A versão mais recente de “Ginga” foi interpretada no V Festival de
Música Contemporânea Brasileira (FMCB), realizado na cidade de
Campinas (SP) em 2018. Marisa Rezende, ao lado de Egberto Gismonti,
foi uma das compositoras homenageadas naquela edição do evento.
“Ginga”, naquela apresentação, foi interpretada por flauta, clarinete,
violino, violoncelo, trombone e piano.
Outros eventos se destacam na trajetória de “Ginga”. A peça também
esteve no Festival Sonidos de las Americas, realizado em Nova Iorque
(1997) e na XIII Bienal de Música Brasileira Contemporânea (1999).
Comumente à música erudita são atribuídas características como
dramaticidade e introspecção. Ciente disso, em sua fala à plateia da
quinta edição do FMCB, antes da interpretação de “Ginga”, Marisa
fez questão de adiantar: “Eu quis terminar o concerto de hoje com ela
[Ginga] para sair um pouco do tom introspectivo de muitas dessas peças
que vocês ouviram. A ‘Ginga’ é uma peça mais alegre, mais cheia de
vida” (REZENDE in V FMCB, 2018)”.
A verdade é que “Ginga” é uma música surpreendente. Durante seus
quase sete minutos, a peça conduz quem a escuta por uma composição
multifacetada que perpassa variados ambientes sonoros. Com um início
despretensioso, com sons e ritmos aparentemente desordenados, a
música provoca o público e causa certo estranhamento. Nos momentos
seguintes, quando a harmonia parece paulatinamente se estabelecer, a
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compositora provoca uma nova conversão e desperta inesperadas sensações.
São notáveis, no arranjo, alusões ao samba e a um batuque ritmado.
Na interpretação ao vivo, essas características se tornam ainda mais
inusitadas: no vídeo, é possível ver que essa demarcação rítmica é feita,
na verdade, com a exploração de uma flauta, que se monta e desmonta
no palco. A impressão é de que os próprios instrumentos “gingam”
durante a música, enquanto têm os seus usos ressignificados. Depois de
uma suposta desordem inicial, a peça atravessa uma espécie de valsa.
Em seguida, eleva-se em uma agitada suspensão e desemboca, por fim,
em uma melodia clássica.
Com relação à construção de seu estilo, em entrevista à Revista
Continente Marisa Rezende alegou que, a princípio, Bartók, Hindemith e Stravinski foram referências que lhe marcaram. “O primeiro
pela construção melódica, o segundo pela tonalidade expandida e o
terceiro por seu trabalho textural” (REZENDE apud PESSOA, 2010, p.
12). A compositora complementa, no entanto, que mantinha, junto a
isso, “uma sintonia com a música popular, de que gosto” (REZENDE
apud PESSOA, 2010, p. 12), reiterando a importância de sua formação
musical ainda na infância.
Além do modelo de seu pai, as aulas da professora Maurieta Sales
colaboraram, nesse sentido, para sua ampla formação. Juntas, essas
influências se expressaram em sua obra através de “uma inquietação
e um cuidado com a construção formal, uma atenção com o timbre e a
sonoridade como fatores estruturais e a percepção de que essas coisas
todas estão atreladas a uma possibilidade expressiva, que é a alma da
música” (REZENDE apud PESSOA, 2010, p. 12).
Tatiana Dumas Macedo citando Sidney Molina, aponta que Marisa,
em suas peças, “evita tudo o que é aparente, e não chama a atenção para
as (complexas) técnicas que emprega”. A pesquisadora complementa
que, com isso, a compositora evoca “uma ternura raramente encontrada
na música clássica brasileira”, (MOLINA apud MACEDO, 2011 p. 39).
No caso de “Ginga”, a influência do popular se sobressai em toda sua
potência, como reconhece a própria Marisa na descrição do encarte do
disco “Música Nova”:
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Ginga explora células de algumas danças africanas e brasileiras (ogogo, agbadza, samba) tratadas repetidamente. Sua estrutura alterna seções rítmicas relativamente estáticas, com passagens baseadas numa
melodia simples, construída a partir de uma escala de seis sons. Existe
uma intenção humorística em disfarçar esta melodia, durante os processos de variação aos quais ela é exposta, reservando para o final sua
mais óbvia e apoteótica aparição. (REZENDE, 1998, p. 8).

Potiguara Menezes (2010), em seu artigo “Danças africanas e brasileiras em Ginga de Marisa Rezende”, estabelece um paralelo entre a obra
da compositora e o repertório de Heitor Villa-Lobos, em músicas como
“Regozijo de uma Raça” (1937) e “Brasileiras: Xangô” (1919), ressaltando a apropriação que ambos fazem de ritmos populares brasileiros.
Em entrevista ao pesquisador, a própria Marisa (REZENDE in
MENEZES, 2010) declarou ter tomado conhecimento da possibilidade
de se valer de influências etnográficas a partir do trabalho de Marcos
Lacerda, professor de Musicologia da Universidade de São Paulo. Isso
porque, de acordo com o especialista, “é impossível não admitir a
migração, na forma deliberada ou espontânea, das tradições populares
para o campo erudito” (LACERDA, 2007).
Diante disso, analisando “Ginga”, Menezes (2010), citando Darcy
Ribeiro e Carlos Moreira Neto, diz ser possível falar em “uma espécie
de brasilidade indireta contida na africanidade da obra”, visível
através das influências das etnias que contribuíram para o sincretismo musical e nas quais “se destacam, assinalavelmente, um agudo
sentimento de ritmo musical e prodigioso talento dançarino, que
formaram a estrutura da musicalidade brasileira e lhe emprestam
singularidade” (RIBEIRO, 1992, p.42).
Apesar da apropriação de tais ritmos por Marisa Rezende, no entanto,
Menezes aponta que a compositora não apresenta um apelo ideológico
ao empregar estilos étnicos, tais como no movimento antropofágico
oswaldiano. Antes, permite-se a apropriação das influências afrodescendentes em nome da sua própria liberdade de expressão e da estética
da obra.
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Considerações finais
Se, por um lado, Marisa Rezende, ao compor “Ginga”, deu continuidade a um anterior movimento de apropriação do popular pelo chamado
“erudito”, em sua trajetória enquanto mulher, acadêmica e compositora, a profissional estabeleceu-se como referência para a emergência
de novos nomes – especialmente femininos. Nesse sentido, pesquisas e
estudos a respeito de seu trabalho podem ser tidos como instrumentos
de reconhecimento de suas contribuições no cenário musical erudito.
Marisa, à sua época e ainda hoje, representa o rompimento de diversos
paradigmas. Como ela mesma afirma em entrevista ao programa
Harmonia, são grandes os desafios da área de composição de música
clássica: “É difícil ter uma cultura que valorize um setor que não é de
uma comunicação mais imediata ou espontânea”. Diante desse cenário
desfavorável tanto para homens quanto para mulheres, a compositora,
mais do que ultrapassar a barreira da interpretação para a composição,
ainda tornou-se referência em suas proposições.
Ao avaliar seu próprio percurso, Marisa não deixa de reconhecer a
importância das mulheres que a antecederam na busca pela conquista
de espaços. “Acho que eu já peguei um momento de um fortalecimento
do movimento feminista mesmo, no geral. (...) Eu ganhei um pouco com
essa aparente explosão”.
Mas, para além disso, e apesar dos apagamentos históricos, ela
também identifica a competência da mulher de inventar e de propor
o novo. “Acho que a mulher sempre foi criativa, sempre usou das suas
habilidades para ou escrever um livro, ou escrever um poema ou para
compor uma música. A mulher sempre fez isso”.
Ao criar e coordenar iniciativas como o grupo Música Nova e a
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, Marisa
reforçou o seu protagonismo no fortalecimento da própria música
erudita nacional. Por outro lado, contudo, em peças como “Ginga”, a
profissional reafirma ser, mais do que uma exímia compositora, alguém
que propõe o novo a partir do que já está posto.
Em ambos os casos, observar a trajetória de Marisa Rezende,
enquanto mulher e enquanto compositora, é reconhecer sua obstinação
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e potência criativa. É identificar como, diante dos desafios, originou-se
sempre em seu percurso a ginga.
Se na música instrumental de Marisa Resende não encontramos
terreno para análises sobre letra de músicas, por exemplo, é em sua
própria trajetória pessoal e profissional que podemos perceber as implicações de uma presença feminina. Em um recorte semelhante ao abordado no capítulo “As mulheres e o meio artístico musical dos anos 1950”,
de Bárbara Monteiro, reconhecemos, através da história de Marisa, dificuldades e desafios que se apresentam às mulheres que se dedicam à
composição, sobretudo no que diz respeito às expectativas sociais de
dedicação à vida doméstica e ao matrimônio.
Assim como em cantoras como Emilinha Borba e Marlene, estudadas
por Monteiro, portanto, percebemos, na vida de Marisa e de seus pares,
os evidentes ecos de uma sociedade patriarcal. Essas semelhanças de
trajetórias, tão distantes temporal e geograficamente, comprovam que
a dificuldade de estabelecimento de mulheres no meio musical não é
apenas um tema para enredos de superação individual. Pelo contrário,
trata-se da consequência de uma sociedade que opera sistematicamente
na exclusão de mulheres do contexto de produção artística musical
através de diferentes artifícios.
Identificar as recorrências desses operadores, nesse sentido, é um
convite a um exercício de reflexão: Qual o cenário atual de mulheres na
composição? O que tem sido feito para subverter a lógica de exclusão
feminina nesse cenário? E o que podemos fazer para reconhecer historicamente as mulheres que abriram caminhos para o contexto atual?
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Capítulo 9

Sertanejo, lugar de mulher:
gênero e identidade em duas
canções de Paula Fernandes
1

Isabela Senra

Introdução
A música sertaneja no Brasil foi, por muito tempo, majoritariamente
vinculada a artistas homens. Ao longo de décadas, poucas mulheres
conseguiram driblar a hegemonia masculina e alcançar sucesso nacional
nessa vertente artística. Irmãs Castro, Inhana (da dupla com Cascatinha), Irmãs Galvão e Inezita Barroso, por volta dos anos 1950; Sula
Miranda e Roberta Miranda nos anos 1980/90 são alguns exemplos
bem sucedidos apontados por Alonso (2018). Nos anos 2000, apesar do
constante fortalecimento e da renovação da música sertaneja no país
- sobretudo com o surgimento do chamado sertanejo universitário, a
partir de 2005 -, a primeira mulher a obter expressivo destaque foi Paula
Fernandes, já em 2011.
1. Este artigo é derivado da dissertação de mestrado intitulada “Canções vadias: mulheres,
identidades e música brasileira de grande circulação no rádio”, defendida no Programa
de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, sob a
orientação do Prof. Dr. Jeder Janotti Jr. Disponível em <https://repositorio.ufpe.br/
handle/123456789/13114>. Acesso em: 4 mai. 2020.
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Desde 2005, a jovem mineira despontava como cantora de sertanejo
- chegou a interpretar duas músicas para trilhas sonoras de novelas da
Rede Globo2 - sem, no entanto, conseguir muita visibilidade. Somente
a partir de 2008, após assinar com a gravadora Universal, a artista viu
a carreira profissional começar a deslanchar. Neste trabalho, vamos
analisar duas canções que remontam a esse período: “Pra você”, a
primeira música na voz de Paula Fernandes a atingir o topo das listas
de mais tocadas nas rádios em algumas regiões brasileiras (e o segundo
lugar em rankings nacionais)3, e ainda “Pássaro de fogo”, que também
teve sucesso significativo.
As análises buscam atentar para três instâncias do produto musical:
sonoridade, letra e imagem. O componente imagético não pode ser ignorado, já que o mercado musical está cada vez mais ligado a elementos
visuais, e as performances têm muito a contribuir para as articulações
de gênero na música popular. Cabe aqui pontuar a diferença entre os
conceitos de performance e performatividade, ambos interessantes para
este trabalho. O primeiro está ligado à ideia de Zumthor (2007) sobre
elementos que conferem sentido a uma obra. Para o autor, o uso da voz
implica relativa perda de autonomia do texto num produto cultural, isto
é, o efeito textual dá lugar ao todo da obra, que se investe dos elementos
não textuais da performance, como valores e códigos expressados
corporalmente. Entre esses elementos que dão singularidade à apresentação estariam não apenas a pessoa e a postura da intérprete, mas todo
o contexto da obra4. Já performatividade remete ao entendimento de
Butler (2008) sobre a construção de sujeitas e sujeitos pelas formações
2. Paula Fernandes só passou a emplacar músicas próprias nas trilhas de telenovelas a
partir de 2009. A música da novela “América” foi uma versão da “Ave Maria” de Schubert.
Em “Escrito nas estrelas”, Paula Fernandes cantou a trilha de abertura, uma versão de
“Quando a chuva passar”, sucesso na voz de Ivete Sangalo. Disponível em: <http://www.
youtube.com/watch?v=0W69VB0sTyY>. Acesso em: 4 mai. 2020.
3. Dados do Escritório Central de Arrecadação de Direitos (Ecad), analisados na
dissertação que deu origem a este artigo - cf. nota previamente a anterior.
4. Perspectiva semelhante é abordada por Damy Coelho, no artigo “Entre a tradição e a
transgressão: análise de performances de Inezita Barroso e As Galvão no programa Viola,
Minha Viola”, que compõe este volume, ao explorar as vivências de mulheres acionadas em
apresentações de cantoras da música caipira.
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discursivas. A performance pressupõe a existência anterior de alguém
que possa colocá-la em prática, enquanto é por meio dos atos performativos que nos constituímos. De acordo com essa visão, seria um equívoco pensarmos em identidade como algo que produz as expressões de
gênero. As expressões não resultam da identidade; é a identidade que
se constitui performativamente a partir das expressões (BUTLER, 2008,
p. 25). Os dois conceitos evidenciam a necessidade de observarmos o
corpo na construção da performance artística, com o olhar direcionado
à análise de gênero.
Atentar para os jogos identitários propostos nas músicas aqui examinadas pode indicar quais acionamentos de gênero se fizeram presentes
no momento de retorno de uma mulher a um lugar de destaque na
música sertaneja do Brasil. Se os homens sempre dominaram esse
campo, eles detiveram por muito tempo o poder de exprimir, em seus
trabalhos, as próprias visões de mundo. Assim, o contexto de produção
da música sertaneja condiz com um processo descrito por Guacira
Louro, para quem os grupos sociais que ocupam as posições centrais seja de gênero, sexualidade, raça, classe, religião etc - têm possibilidade
não apenas de representar a si mesmos, mas também os outros. Dessa
forma, esses grupos “apresentam como padrão sua própria estética, sua
ética ou sua ciência e arrogam-se o direito de representar (pela negação
ou pela subordinação) as manifestações dos demais grupos” (LOURO,
2000, p. 12). Por isso, identidades sociais e culturais são políticas, já que
suas formas, representações e significados são sempre marcados por
relações de poder. Daí a importância de perceber a produção de subjetividades em canções de grande circulação e, especificamente, investigar
referências identitárias materializadas em corpos e vozes de cantoras
que reverberam país adentro.
Um dos vetores de agenciamento da identidade é a relação com o
outro, a alteridade. A noção de si é atravessada também pelo modo
como se permite o reconhecimento do outro. Nesta análise, as letras
das músicas trazem algum exercício autorreflexivo, em que o eu-lírico
expressa visões sobre si mesmo, o que chama a atenção para a forma
como a mulher se posiciona, em relação a si e ao outro, num artefato
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cultural de tamanha importância como a música popular massiva5. Mas
a noção de autoidentidade vai além do discurso. Vale lembrar o “projeto
reflexivo do eu”, apontado por Giddens (2002) como um conjunto de
práticas que dão sentido a uma narrativa particular de autoidentidade. É
algo criado e sustentado rotineiramente nas atividades reflexivas - o que
nos remete à ideia de performatividade, se considerarmos o gênero como
parte da autoidentidade. O interesse em estudar a voz das mulheres na
música brasileira reside em buscar analisar como as cantoras se afirmam
através da música, o tipo de discurso que propagam - tomando como
discurso não apenas o texto verbal das canções, mas a música como um
todo e as performances das interpretações artísticas.
Tia DeNora (2004) enxerga a música como um dos dispositivos
que, na qualidade de agente estético, permite aos indivíduos elaborar
e informar, a si mesmo e aos outros, modos de agenciamento social,
posturas e identidades. A música popular, nos parece, apresenta uma
dupla inscrição. Concordamos quando DeNora relativiza o poder de
influência direta da música no comportamento e também o caráter de
“espelho” desse artefato cultural, como se ele tão somente reproduzisse
a realidade. Porém acreditamos que uma música, como criação artística,
seja resultado de uma combinação de fatores, entre os quais estão as
relações sociais, que acabam sendo retratadas nas canções, ainda que
recebam diferentes tratamentos, exageros, licenças poéticas. É comum
as/os compositoras/es afirmarem, em entrevistas, que muitas vezes a
inspiração para criar as músicas vem de situações vivenciadas por elas/es
mesmas/os ou pessoas próximas. Assim, a música igualmente alimenta e
é alimentada pelas identidades, sem que seja preciso apontar qual vetor
prevaleça nesse processo.
Tomamos a música, então, como um artefato que agencia possibilidades de sentido, sem necessariamente forjar ou refletir identidades.
Um repertório de sucesso, bastante difundido, representa a partilha
de afetos, sensibilidades comuns, não referências identitárias únicas
ou definitivas. Considerar as produções de sentido possíveis, a partir
5. No texto “A escrita coletiva e ancestral na música de Luedji Luna”, que integra este livro,
Tamires Coêlho desenvolve o conceito de “escrita da gente”, a partir da “escrita de si”. A
autora também trabalha a autonarrativa como forma de subjetivação, construída a partir
da elaboração do eu e da interação com o outro, e avança para a ideia de “escrita da gente”
como ferramenta de luta coletiva.
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das canções e performances, pode contribuir para a compreensão das
relações de poder entre gêneros, que estão em permanente disputa não
apenas na música e nas artes em geral, mas em diversas instâncias que
permeiam a nossa vida. Essa dinâmica envolve estratégias de naturalização que merecem ser investigadas, já que é por meio desse processo
que aprendemos a nos reconhecer como mulheres e homens.

“Pra você”
A canção “Pra você” (DI CAMARGO e FERNANDES, 2011a e
2011b) foi gravada no primeiro álbum ao vivo da cantora (“Paula
Fernandes: Ao Vivo”), lançado em 2011, e novamente no segundo disco
ao vivo (“Multishow ao vivo: Um ser amor”), de 2013 (DI CAMARGO
e FERNANDES, 2013a e 2013b). Nas primeiras estrofes, acompanhadas
apenas pelo violão de Paula Fernandes, prevalece o vocal mais grave. O
teor da letra já se anuncia: é uma balada marcada pela expectativa do
encontro, cujo eu-lírico narra o que quer representar para o ser amado
ou proporcionar a ele.
Eu quero ser pra você / A alegria de uma chegada
Clarão trazendo o dia / Iluminando a sacada
Eu quero ser pra você / A confiança, o que te faz
Te faz sonhar todo dia / Sabendo que pode mais

Não há afirmação da sujeita como criadora de sentido ou ser desejante
de realização pessoal, mas sim como alguém que se dedica à satisfação
e realização do outro. Na ponte6, a intensidade da melodia cresce um
6. Ponte é, na música (especialmente na música popular ocidental), uma seção contrastante
de uma canção ou peça musical, que também prepara para o retorno de seu tema original.
A ponte pode ser a terceira frase de oito compassos numa forma de 32 compassos (o
B em AABA), ou pode ser usada mais livremente, numa forma verso-refrão ou numa
forma AABA composta, servindo como contraste a uma seção AABA completa. A ponte
comumente costuma estar numa tonalidade que estabelece um contraste com a melodia
original, por vezes numa quarta perfeita mais alta.Em relação à letra de uma canção, a
ponte costuma ser usada tipicamente para pausar e refletir a respeito de partes anteriores
do texto ou preparar o ouvinte para o seu clímax. O termo também pode se referir
à seção entre as estrofes principais e o refrão, que também é chamado de "pré-refrão"
(pre-chorus, em inglês).(SONGSTUFF MUSIC GLOSSARY [verbete “bridge”. 2 - musical
section. Disponível em https://www.songstuff.com/glossary/b/. Traduzido e adaptado por
WIKIPEDIA Disponível em: <https://bit.ly/3oOuk1L>. Acesso em 25 de maio de 2021).
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pouco e se encorpa ao ganhar elementos como bateria, baixo, teclados e
mais dois violões, instrumentação de boa parte das baladas sertanejas.
Eu quero ser ao teu lado / Encontro inesperado
O arrepio de um beijo bom
Eu quero ser tua paz / A melodia capaz
De fazer você dançar

A ponte traz uma melodia ascendente, que termina numa nota
longa e aguda na última sílaba de “dançar”, conduzindo ao refrão. Esse
é o único trecho da letra em que as palavras “pra você” são suprimidas,
substituídas por “ao teu lado” e “sua paz”, remetendo ainda à intenção
de ser para o outro. A construção do texto indica sempre um tempo
futuro, uma projeção do desejo do eu-lírico e, apesar das repetições da
expressão “eu quero”, a música é permeada por uma noção de passividade, uma vez que não se vê interpelação incisiva da sujeita para com
o ser amado, apenas a expressão dos desejos, como se fossem sonhos,
divagações. Há a percepção de distanciamento entre eu-lírico e objeto
de desejo, uma falta que os separa e permanece até o fim da canção. Esse
afastamento é apontado por Tatit (1997) como característico da balada.
Eu quero ser pra você / A lua iluminando o sol
Quero acordar todo dia / Pra te fazer todo o meu amor
Eu quero ser pra você / Braços abertos a te envolver
E a cada novo sorriso teu / Serei feliz por amar você

Sabemos que é frequente, na música popular, a temática de entrega
do eu-lírico, a disposição em dar prazer ao outro. Ainda assim, neste
caso, parece haver um reforço dessa entrega. O fato de a música não
indicar qualquer afirmação de subjetivação que não passe pela função
de agradar ao outro sugere uma anulação da sujeita, uma noção de si
condicionada à ação do outro. Ou ainda: um processo de subjetivação
que se dá através do fazer-se sujeito do outro. Há o pressuposto da
dependência, o que limita a afirmação do eu-lírico como sujeita plena.
Apesar de todo o discurso de dedicação e da sonoridade romântica
que permeia a música, uma visão que a considerasse apenas mais uma
canção de amor, a nosso ver, mascararia o tipo de discurso de “Pra você”,
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que parece investir numa performatividade reiterada do sistema hegemônico heteronormativo e patriarcal.
Embora o gênero do eu-lírico não seja explícito, ao observar as performances que dão materialidade à canção podemos considerar o gênero
da intérprete, isto é, que a mulher cantora, na performance da música,
incorpora aquele eu-lírico. No caso das canções analisadas aqui, esse
olhar parece ainda mais relevante, já que até então eram raras, na música
popular massiva do Brasil, as performances de mulheres e a percepção
do eu-lírico feminino dentro do universo sertanejo. Considerando o
modelo patriarcal predominante, é possível fazer uma leitura da canção
associando-a em alguma medida à frase do senso comum “por trás de
um grande homem há sempre uma grande mulher”. Essa visão alinha-se
à perspectiva existencialista adotada por Simone de Beauvoir (2009) ao
descrever a dinâmica que relega à mulher a condição de segundo sexo.
A autora afirma que todo indivíduo justifica a própria existência como
necessidade de se transcender. O que ocorre às mulheres, segundo ela, é
um conflito entre essa premissa, em que a sujeita se coloca como essencial, e uma situação concreta que a constitui como inessencial.
Assim, apesar de, como todo ser humano, a mulher ser constituída
por uma liberdade autônoma, ela se vê num mundo em que os homens
lhe impõem uma subcategoria. “Pretende-se torná-la objeto, votá-la à
imanência, porquanto a sua transcendência será perpetuamente transcendida por outra consciência essencial e soberana. (...) Cada vez que
a transcendência cai na imanência, há degradação da existência em si”
(BEAUVOIR, 2009, p. 32). Sob esse prisma, a música representaria a
mulher como uma companheira que apoia o homem e desempenha
papel fundamental em suas conquistas, mas que não se destaca, pois
abre mão da realização pessoal para criar um ambiente propício ao
desenvolvimento do outro, este sim, alguém que “pode mais”, como diz
a letra - ou, como diria Simone de Beauvoir, um ser transcendente.
Os dois vídeos oficiais de “Pra você” que vamos analisar são registros
de shows. O primeiro foi o álbum que lançou Paula Fernandes ao grande
público e, talvez por isso, não contou ainda com uma estrutura de palco
grandiosa, gravado no Estúdio Quanta, em São Paulo (DI CAMARGO
e FERNANDES, 2011b). O segundo foi gravado na antiga casa de shows
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HSBC Arena, no Rio de Janeiro, e teve estrutura maior e produção mais
elaborada (DI CAMARGO e FERNANDES, 2013b). Mas algumas características são comuns aos dois shows. Em ambos, a cenografia remete à
natureza, ao campo, aludindo à origem da cantora, ao universo que ela
exalta em parte do repertório e tentando criar um clima bucólico em
alguns momentos do espetáculo.
Nesses trabalhos Paula Fernandes vincula-se a elementos mais tradicionais da música sertaneja, como o ambiente rural, distanciando-se
da vertente mais atual, o sertanejo universitário. Artistas como Luan
Santana e Gusttavo Lima, para citar dois expoentes em evidência no
mesmo período, já se mostravam mais conectados ao espaço urbano
e dialogavam mais intensamente com a música pop, no estilo pessoal,
nos palcos modernos ou nas temáticas recorrentes como festas e sexo.
Convém lembrar que não existia, nos primeiros anos de sucesso de
Paula Fernandes, o chamado “feminejo”. Alonso (2018) aponta o ano de
2015 como marco desse fenômeno em que diversas cantoras se igualam
aos homens no teor dos versos das músicas, como bebedeiras e amores
furtivos - o que subverte a lógica predominante da música sertaneja
até então e instaura um novo momento para as mulheres nesse gênero
musical7. Paula Fernandes busca estabelecer uma ponte com as raízes da
música sertaneja, porém nunca esteve presa ao passado - ela também se
aproxima do pop internacional: gravou, por exemplo, um dueto com a
norte-americana Taylor Swift (SWIFT e FERNANDES, 2013) e, algumas
vezes durante o show, troca o violão pela guitarra.
A artista apresenta-se, frequentemente, com o violão a tiracolo, o que
reforça a imagem de instrumentista, além de intérprete. É o caso dos
vídeos de “Pra você”, em que ela toca violão e pouco se distancia do
pedestal do microfone. Parece haver um trânsito entre elementos que
priorizam o conteúdo artístico e a imagem da cantora, pois vemos, por
um lado, uma postura de palco mais sóbria, a presença quase constante
do instrumento e um cuidado maior com o material musical, sugerindo
até um predomínio da música sobre a imagem e, por outro, o figurino
que destaca o corpo e alguns momentos de dança nos shows. Nos dois
7. Tayrine Vaz aprofunda essa discussão no artigo “Feminejo: música sertaneja como palco
de expressão política do movimento feminista”, presente neste livro.
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registros, o corpo de Paula Fernandes emerge, no clima bucólico criado
pelos cenários, de forma sensual, sem ser provocativo. Apesar dos figurinos que lhe destacam o corpo, os trabalhos de edição não exploram
detalhes além do rosto da artista e do violão. Há o investimento na
sensualidade, mas não um apelo forte.
Pode-se dizer que as duas produções lançam mão de um tipo de feminilidade recorrente e valorizado no sistema heteronormativo patriarcal,
parecendo atender à expressão comum “sexy sem ser vulgar”: o corpo
parcialmente exposto, produzido, atraente e insinuante, porém dócil,
contido. O bucolismo, evocado de forma recorrente no trabalho da
artista, também pode remeter ao universo feminino. O ambiente bucólico, quando associado a um lugar de inatividade, passividade, pode ser
relacionado à visão do senso comum sobre o feminino, frágil e relativamente capaz. Essa ambientação contribui para a construção identitária
do eu-lírico da canção como alguém passivo, que age em prol da ação
do outro.
Composta por Paula Fernandes e Zezé Di Camargo, “Pra você” foi
o primeiro single do disco “Paula Fernandes ao vivo”, que chegou a
segundo CD e primeiro DVD mais vendidos no país em 2011, segundo
a Associação Brasileira de Produtores de Discos (ABPD, 2011) - que
aponta também como outro CD da cantora, “Pássaro de Fogo”, ocupou
o terceiro lugar em vendas (ABPD, 2011). É curioso que esta tenha sido
a canção que a legitimou como artista de música sertaneja de sucesso
no país, naquele ano. Não conhecemos, evidentemente, o processo de
definição que levou esta a ser a música de trabalho - é uma escolha
feita geralmente pela gravadora. É interessante observar, de toda forma,
que o passaporte de entrada que conduziu Paula Fernandes - artista
já então experiente, cantora, compositora, instrumentista - ao estrelato, numa área dominada por artistas homens, tenha sido uma música
romântica que sutilmente traz, sob um discurso de entrega, desapego
e dedicação, indícios de anulação da sujeita em nome da realização do
objeto de desejo. É como se ela pedisse licença e adotasse uma postura
quase subserviente, para adentrar o universo marcadamente masculino
da música sertaneja no Brasil. Em termos rítmicos e sonoros, a canção
reforça isso. A narrativa melódica da balada e a interpretação da artista
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não trazem qualquer desestabilização, apenas reiteram esse lugar do
feminino tradicional, dependente, que precisa da ação do outro para se
afirmar como sujeita.
Essa contextualização permite articular, na postura de Paula
Fernandes, a noção de si como um jogo entre se afirmar ativamente
como música profissional e, ao mesmo tempo, parecer encarnar a
mulher ideal de um mundo machista - recatada, dedicada, submissa e
atraente. Isso pode ser lido a partir da lógica de opressão, que permite
concessões à mulher desde que seu corpo seja explorado e seu posicionamento seja conveniente ao patriarcado, mas também como uma
estratégia adotada pela artista. Ela inverte a dinâmica da opressão ao
se utilizar desses mecanismos, quase sempre inescapáveis, para acessar
um posto de grande visibilidade e se firmar num cenário em que apenas
os homens eram reconhecidos, aceitos e valorizados artística e mercadologicamente. Essas negociações são permanentes e fazem parte do
processo contínuo de relações de poder que engendra a construção de
subjetividades e articulações de gênero8.
Nessa conjuntura, “Pra você” opera como exemplo da música
popular massiva como espaço em que as performatividades heteronormativas podem ser reiteradas, renovadas, cumprindo assim uma função
fundamental para a manutenção desse sistema hegemônico. Se reconhecermos que os esforços no sentido de instituir a norma nos corpos e nos
sujeitos precisam ser constantemente reforçados, compreenderemos a
relevância das canções que têm esse caráter reiterativo. A análise desses
produtos procura mostrar como eles são essenciais à permanência do
referencial heteronormativo e patriarcal, já que a performatividade reiterada é integrada à visão de mundo, ao senso comum, e acaba por configurar a norma, o “normal”. Guacira Louro (2008) lembra que a ordem,
por não estar garantida de forma definitiva, carece de reiterações contínuas, efetuadas com sutileza ou energia, explícita ou dissimuladamente.
A normatização, no objeto analisado aqui, é sutil, tem aura romântica
e até sedutora, além de ser acionada pela voz da própria mulher, que
ecoa um tipo de discurso conveniente ao ideal patriarcal e não propõe
8. Saliento que este intercâmbio entre se adequar e irromper parece estar presente, em
alguma medida, em todas as mulheres que são objeto de estudo dos artigos deste volume.
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deslocamentos de poder entre os gêneros. Assim, a música popular pode
integrar esse sistema hegemônico e operar na reafirmação das noções
de identidades acabadas de mulheres e homens, feminino e masculino,
mesmo que isso não se dê de forma tão direta ou mesmo consciente.

“Pássaro de fogo”
A necessidade de apontar a sutileza, a não obviedade desses mecanismos também é importante para localizarmos outros acionamentos
possíveis, como em “Pássaro de fogo” (FERNANDES, 2009), uma
composição de Paula Fernandes. Lançada em 2009, a música deu título
ao álbum que antecedeu o disco Paula Fernandes: Ao Vivo e, embora
tenha feito sucesso, não figura entre os singles que levaram a artista às
primeiras posições nos rankings de execução das rádios nacionais. Nesta
canção, a sujeita desde o início interpela o outro de forma muito mais
direta. Enquanto em “Pra você” os verbos são conjugados na primeira
pessoa, significando as ações do eu-lírico em favor do ser amado, em
“Pássaro de fogo” conjuga-se na terceira pessoa, indicando as ações do
outro.
Vai se entregar pra mim / Como a primeira vez
Vai delirar de amor / Sentir o meu calor
Vai me pertencer
Sou pássaro de fogo / Que canta ao teu ouvido
Vou ganhar esse jogo / Te amando feito um louco
Quero teu amor bandido (FERNANDES, 2009)

Os verbos empregados - vai se entregar, vai delirar, vai me pertencer
- sugerem um eu-lírico impositivo, que adota uma postura afirmativa,
quase ordenando ao interlocutor. É um tipo de discurso, em geral, atribuído aos homens, pelo teor de conquista e desafio. Já o verbo “entregar-se” e a referência à “primeira vez” são expressões que remontam à construção do imaginário do feminino. Como é comum na música popular,
a sonoridade é ascendente: o arranjo ganha corpo e a melodia cresce,
à medida que a canção avança. A letra parece seguir esse movimento,
“esquentando” e ganhando aos poucos contornos mais emotivos. Nas
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primeiras estrofes, o vocal é mais grave e o posicionamento é mais incisivo; na ponte, a melodia se intensifica e os versos já indicam um pouco
mais de suavidade, estendendo a atração, que parecia predominantemente física, para o plano sentimental.
Minha alma viajante / Coração independente
Por você corre perigo
Tô afim dos teus segredos / De tirar o teu sossego
Ser bem mais que um amigo (FERNANDES, 2009)

A noção de si do eu-lírico descrito nos primeiros versos do trecho
acima condiz com uma caracterização recorrente do masculino. Adjetivos como viajante e independente apontam para a construção de
alguém aventureiro, sem destino, que se lança ao incerto, ao desafio
e se permite correr perigo. São traços frequentemente associados aos
homens, não às mulheres, tanto que personagens cuja descrição se aproxima dessas características são geralmente assimilados como masculinos - como o pirata, o caçador ou o cowboy. Percebemos nessa música
uma possibilidade de inversão de valores masculinos e femininos - se
tomarmos o eu-lírico como uma mulher heterossexual, porque materializado em Paula Fernandes: ao mesmo tempo em que o exercício
autorreflexivo remete a características associadas ao universo dos
homens, a perspectiva que se apresenta em relação ao outro faz alusão
a um arquétipo bastante associado às mulheres. Quando se coloca
nesse lugar, o eu-lírico provoca descontinuidades nas representações de
gênero comuns nos produtos culturais massivos9 e, especialmente, na
música sertaneja produzida naquele período. Em muitos casos a música
popular pode trabalhar a favor do sistema cis-hetero-patriarcal, procurando delimitar atributos femininos e masculinos de forma excludente,
demarcando fronteiras e reforçando estereótipos, como vimos em “Pra
você”. Por outro lado, “Pássaro de fogo” parece ser um exemplo de canção

9. Essa leitura se aproxima da visão explorada por Isabela Santiago e Tamires Coêlho no
texto “Elas por elas: o ‘ser mulher’ na escrita musical de Maysa, Rita Lee e Vanessa da
Mata”, que faz parte desta compilação. Para as autoras, a canção serve de gesto político
ao explorar temas que mexem com estruturas sociais. Assim como este trabalho, elas
direcionam esse olhar à autorrepresentação feminina na música.
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que não segue à risca essas normatizações, na medida em que apresenta
sinais de desencaixes, performatividades não prescritas.
A ponte não traz uma possibilidade identitária única e, sim, lança
mão de recursos que sugerem alguma autonomia do eu-lírico, ao mesmo
tempo em que avança no sentido da sentimentalidade, ao sugerir um
envolvimento maior com o objeto de desejo. O refrão explicita o envolvimento emocional e adiciona mais elementos que conferem suavidade
ao texto. Nos dois primeiros versos, as últimas sílabas são prolongadas,
valorizando-se as vogais, um recurso que prioriza o ser em detrimento
do fazer e cria uma atmosfera propícia à passionalização, como descreve
Tatit (1997, p. 108).
Não diga que não / Não negue a você
Um novo amor / Uma nova paixão
Diz pra mim
Tão longe do chão / Serei os teus pés
Nas asas do sonho / Rumo ao teu coração
Permita sentir / Se entrega pra mim
Cavalgue em meu corpo / Minha eterna paixão (FERNANDES, 2009)

Se compararmos algumas palavras utilizadas em cada parte da música
e associarmos essa transformação ao desenvolvimento da sonoridade da
canção, fica fácil perceber o movimento proposto. Nas primeiras estrofes,
aplicaram-se termos como delirar, calor, fogo, louco, indicando corporalidade e conotação sexual. A ponte estabelece uma migração, pois ao
mesmo tempo em que emprega viajante, independente e perigo, expressões que permeiam o referencial recorrente de virilidade, introduz palavras como alma, coração e segredos, sinalizando uma transposição para
o emocional. O refrão, por fim, trouxe amor, paixão, asas, sonho e sentir,
instaurando de vez o apelo sentimental da canção. Os versos finais estabelecem uma relação entre os dois extremos da música e acionam tanto
elementos sexuais (“cavalgue em meu corpo”) quanto emotivos (“minha
eterna paixão”).
Apesar do movimento em direção à sentimentalidade, existem sinais
de uma performatividade diferenciada pois, na voz de Paula Fernandes,
a música soa como uma interpelação incisiva, de conotação sexual,
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partindo de uma mulher10. A expressão que dá título à música, “Pássaro
de fogo”, evoca o mito da fênix, de origem egípcia, comumente associado
a mulheres. A fênix seria uma ave que, ao morrer, entraria em autocombustão para renascer das próprias cinzas. É mais um elemento que
indica aspectos como força, poder e regeneração, além de corroborar a
intensidade do chamado sexual, pela presença do fogo. A simbologia da
fênix também pode remeter a uma ressignificação da figura da bruxa
já que, em vez de ser atirada à fogueira para morrer, ela se apropria do
processo de se queimar - é algo que faz parte da própria natureza e que
a permite ressurgir ainda mais forte11. Por tudo isso “Pássaro de fogo”
distingue-se de “Pra você”, ao apresentar uma mulher em posição afirmativa, enquanto a canção analisada anteriormente carrega reiterações
de lugares de gênero demarcados, como a mulher dócil, pronta para
servir o outro.
Temos assim eu-líricos colocados pela mesma cantora em duas
canções que trazem posicionamentos diversos no que toca às relações
de gênero. Percebemos como a mesma artista pode articular múltiplas performatividades em diferentes produções, bem como o gênero
musical permite esses trânsitos e, de forma mais abrangente, a música
popular massiva também possibilita essa pluralidade. Sabemos que, por
estar conectado ao meio social, o universo musical é marcado por relações de poder desiguais entre mulheres e homens. É possível, porém,
localizar brechas no sistema dominante, nas quais há o acionamento de
vozes diferenciadas, ainda que sutis. As normatizações de gênero e sexualidade, por serem invenções sociais, são passíveis - como toda normatização - de adaptação e obediência, mas também de fugas. Para Judith
Butler (2008), toda materialização é transitória, e os corpos são sempre
perpassados pelas tensões dessa dinâmica, sem se conformarem totalmente às normas. Essas instabilidades, disputas de produção de sentido,
justificariam a necessidade de constante reafirmação. A música popular
10. Ao reivindicar liberdade amorosa e sexual, essa construção do eu-lírico dialoga com a
figura da malandra, analisada por Aniele Avila Madacki no capítulo que integra este livro.
11. A fuga às normas, a exaltação da liberdade e, sobretudo, o trânsito entre vida e morte
conectam “Pássaro de fogo” às pombagiras, retratadas no texto “Zuela de pombagira:
caminho, enredo e domínio de mulher”, de Bárbara Regina Altivo, presente neste volume.
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configura-se como um desses terrenos de disputa, no qual observamos
tendências reiterativas e outras com potencial desviante.
Paula Fernandes emprega no masculino as palavras “louco” e “amigo”,
com as quais o eu-lírico refere-se a si mesmo, mas isso não implica que
tenha necessariamente uma identidade masculina; as performances dos
clipes reforçam, na verdade, a identidade feminina da cantora, e isso
inevitavelmente atrela-se à canção. A ideia da presença de um corpo
é o elemento irredutível da performance; recorrer a ela significa introduzir a consideração do corpo no estudo da obra (ZUMTHOR, 2007, p.
38). Vejamos, então, como o corpo de Paula Fernandes se materializa
nas performances de “Pássaro de fogo”. Analisaremos três vídeos oficiais
dessa música, sendo um que ilustra a gravação original e dois extraídos dos primeiros DVDs ao vivo. No primeiro, intercalam-se imagens
da artista cantando e tocando violão, num estúdio, e passeando no que
parece ser uma fazenda (FERNANDES, 2009). Nada sugere a mulher
incisiva: sempre sozinha, ela anda a cavalo, caminha, como se estivesse
num momento de introspecção. Tampouco se explora o corpo da artista
de forma sensual; investe-se no clima bucólico do campo, reforçando a
filiação sertaneja. Lembramos a possibilidade de associação, já comentada, entre o bucolismo e o feminino, ambos podendo configurar-se
como lugares de passividade.
O segundo vídeo, do primeiro disco ao vivo, traz a música numa
versão em voz e violão . Paula Fernandes está sentada em uma banqueta,
pernas cruzadas à mostra, salto alto. O fato de estar sozinha no palco
implica domínio da plateia, do instrumento, uma autossuficiência
artística e, assim, aproxima-a do lado mais impositivo do eu-lírico.
Não deixa, porém, de apresentar uma sensualidade feminina conveniente ao patriarcado (FERNANDES, 2011). No terceiro clipe, parte do
segundo disco ao vivo, a mesma canção ganha nova roupagem, ao ser
executada somente com voz, piano e violoncelo . Neste caso, a artista é
acompanhada por dois músicos, posicionados no fundo do palco. Paula
Fernandes, à frente, aparece sentada em um balanço cenográfico enfeitado com folhas. Ela usa um vestido longo, branco, rodado, quase como
um vestido de noiva, e tem pétalas de flores espalhadas pelo colo. Como
no primeiro vídeo, recorre-se a um ar bucólico, mas há também todo
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um romantismo empregado: no figurino, no cenário, na iluminação, no
arranjo (FERNANDES, 2013).
A performance parece funcionar como uma embalagem sonora e
visual de excessos, para dar um suposto caráter erudito ou sofisticado
à canção e acionar a imagem tradicional de uma mulher vestida de
branco em um balanço, reiterando pelo menos imageticamente aspectos
conservadores de feminilidade. Pode-se dizer que o caráter emotivo da
música é mais explorado neste último vídeo, em detrimento da postura
incisiva. O uso da voz também é bastante diferente entre as duas performances ao vivo. Na primeira, há uma impostação maior, que valoriza
os graves e remete a um estilo semelhante ao de Roberta Miranda, até
então a referência mais forte - talvez a única - de mulher bem sucedida
e em atividade na música sertaneja no Brasil. Na segunda, percebe-se
que houve um trabalho de suavização da articulação vocal, talvez para
aproximar mais o canto do universo pop.
Zumthor (2007) explica que a performance é um saber-ser que
comanda uma presença e uma conduta, implicando uma ordem de
valores encarnada em um corpo vivo (ZUMTHOR, 2007, p. 31). Se o
corpo dá significado à performance, percebemos que uma canção pode
ser ressignificada com diferentes performances, ainda que a artista seja
a mesma. Do primeiro vídeo, um clipe “genérico” que poderia ser utilizado para uma enorme gama de canções de amor, até os outros dois,
que exploram, cada um, uma característica do eu-lírico de “Pássaro de
fogo”, vemos gradações que podem ser mais ou menos acentuadas, de
acordo com as performatividades acionadas. Nos casos do primeiro e
do terceiro vídeos, que empregam mais a delicadeza, parece haver uma
articulação contraditória na noção de si apresentada, quando confrontamos endereçamentos corporal e verbal. Ainda que no último registro
a interpretação vocal da cantora esteja de certa forma “conformada” à
ambientação delicada, é possível perceber alguma desconexão entre o
que se vê e o que se ouve, uma vez que as imagens neutralizam o caráter
afirmativo percebido no texto da canção, ao relacionarem o corpo a
elementos bucólicos e românticos.
Esse exemplo nos permite enxergar alguns paradoxos. Notamos que
a performance verbal não é necessariamente reiterada pelo acionamento
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corporal, o que abre possibilidades de leituras enviesadas. Musicalmente,
“Pássaro de fogo” pode ser lida como uma afirmação dos desejos de uma
mulher, de forma direta e, em alguns trechos, assumindo um tipo de
discurso geralmente associado ao universo masculino. Duas de suas
representações audiovisuais, contudo, afastam-se dessa noção e trabalham para outra produção de sentido, afinada com o eixo heteronormativo e patriarcal, em que a sexualidade da mulher deve ser controlada e
perpassada por elementos de delicadeza, romantismo e passividade.

Considerações finais
As duas canções analisadas levantam aspectos tensivos no que diz
respeito ao que é considerado o lugar social da mulher. A primeira,
se apresenta um eu-lírico cuja noção de si é conformada ao papel de
amparo e de segundo plano - o segundo sexo - relegado às mulheres, ao
mesmo tempo foi responsável por alçar Paula Fernandes a uma posição
de destaque dominada por homens durante muitos anos. Já a segunda
apresenta uma sujeita em posição afirmativa - inclusive sexualmente que incorpora características usualmente atribuídas aos homens - forte,
independente -, mas por outro lado traz performances que acentuam
traços do ideal de feminilidade. Essas disputas, observadas no contexto
de produção musical, refletem as dinâmicas de rupturas e reiterações
que compõem as relações de gênero.
“Pra você” e “Pássaro de fogo” não deslocam o referencial do que é
compreendido e aceito como ser mulher, como têm feito as cantoras
do feminejo, que instauraram o debate sobre gênero na música sertaneja. Paula Fernandes não chegou a delinear uma nova matriz estética, a
romper com o tipo de representação do feminino nessa vertente musical.
No entanto, sua contribuição é importante porque marca o retorno de
uma mulher vinculada à música sertaneja aos postos mais elevados do
cenário musical brasileiro. Além disso, por ser musicista e compositora, ela quebra um paradigma ao se diferenciar do lugar da intérprete,
comum no mainstream nacional. Embora fisicamente - corpo, figurinos, maquiagem etc - a artista corresponda ao arquétipo do feminino,
essa mesma figura tocando violão e cantando com a voz grave músicas
compostas por ela mesma traz algo relevante para a imagem da mulher
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na música popular do Brasil e, sobremaneira, na vertente sertaneja. Se
sua obra não tem caráter disruptivo no conteúdo e na forma, foi responsável por refundar a presença das mulheres no alto escalão da música
sertaneja no país e serviu de prenúncio para o fenômeno que tomaria o
cenário musical brasileiro pouco depois. O sucesso de Paula Fernandes
veio afirmar que a música sertaneja é, sim, lugar de mulher - e como
protagonista.
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Capítulo 10

Feminejo: música sertaneja como
palco de expressão política do
movimento feminista
Tayrine Vaz

Introdução
A música sertaneja vem sendo palco da inédita guinada feminina. As
mulheres que cantam o gênero têm dominado o topo das músicas mais
ouvidas no Brasil, assumindo os primeiros lugares entre as mais tocadas1
e nas plataformas digitais, com um grande número de visualizações
no YouTube. Elas surgem em 2011, quando a cantora Naiara Azevedo
gravou “Coitado”, do álbum “Ao vivo”, em resposta ao conteúdo considerado machista da música “Sou foda” de Carlos e Jader (AZEVEDO,
2011). De lá para cá, despontaram diversas mulheres que fazem sucesso
com músicas que exaltam o poder feminino, clamam pela igualdade
de gênero e desconstroem padrões denominados masculinos, com
destaque para as cantoras Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Simone
e Simaria, e Naiara Azevedo, alvos da nossa análise.
O termo feminejo surge a partir não só do aumento de mulheres
que cantam a música sertaneja, mas também de uma nova imagem das
1. “Infiel-live” de Marília Mendonça ocupou o 2º lugar das músicas mais tocadas nas rádios
brasileiras em 2016, segundo levantamento da Crowley para o programa Fantástico, da
Rede Globo. (CROWLEY BROADCAST ANALYSIS DO BRASIL, 2016)
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mulheres representadas nas canções, que passam a ser mostradas como
protagonistas e empoderadas nas relações de trabalho ou afetivas. O
termo alcançou notoriedade no jornalismo e nos media de modo geral e
passou a ser usado para referenciar as cantoras em reportagens. Entretanto, ele não está ligado somente ao sucesso feminino. Neste artigo,
busca-se evidenciar o universo simbólico, cultural e político que alimenta
o fenômeno na cobertura jornalística, e procuramos compreender como
a temática de representação feminista aparece nas canções. Realizamos
uma análise do falar em nome de, ou seja, do processo de representação
por perspectiva (YOUNG, 2000) para identificar esses elementos que
compõem o universo feminista e a construção do repertório musical
do feminejo. Com discursos que podem ser atrelados ao feminismo, as
músicas apresentam temas como o direito da mulher ao próprio corpo,
a desconstrução de estereótipos, emancipação sentimental, igualdade de
direitos, entre outros.
Apesar da presença anterior de mulheres no gênero musical, consideramos que as músicas eram diferentes das atuais e, na maior parte,
românticas. São conhecidas as letras de “Beijinho doce”, de As Galvão, e
“Pra você” de Paula Fernandes (Eu quero ser pra você/A lua iluminando
o sol/Quero acordar todo dia/Pra te fazer todo o meu amor). Com o
feminejo, destacam-se letras que refletem mulheres empoderadas, com
discursos de sororidade, emancipação sentimental e financeira e igualdade de direitos, como “Ex de seu atual” interpretada por Naiara Azevedo
(AZEVEDO, 2016) e “Chora Boy”, por Simone e Simaria (SIMARIA e
CORINGA, 2016).
Ela precisa saber que ele não presta
E que é infiel
Eu já sofri nas mãos desse homem
Meu Deus do céu (AZEVEDO, 2016)

2

Tá pra nascer
Alguém que manda em mim
Que possa me impedir de ser feliz
Tá pra nascer
2. Todas as canções aqui analisadas são de autoria das próprias cantoras.
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E não vai ser você
Sou vacinada e mando em meu nariz (SIMARIA e CORINGA, SIMONE e SIMARIA, 2016)

Diante disso, o presente trabalho busca discutir a nova perspectiva
de representação das mulheres na música sertaneja, por vezes ligada ao
movimento feminista, a partir de uma análise da representação política para além das eleições, partidos ou governos. Compreendemos que
discursos que falam em nome de alguém – no caso, da mulher brasileira
– ou de alguma perspectiva – no caso, a pauta feminista – são também
discursos de representação política. Assim como Young (2000), pretendemos evidenciar que a representação política por perspectiva pode se
dar em diversos formatos para além de proferimentos formais. Diferentes modos comunicativos como a música sertaneja, reportagens,
imagens ou expressões artísticas podem dar a ver demandas de representação.
Para compreender como a abordagem considerada feminista reverbera nas reportagens e canções, faremos uma discussão sobre a representatividade da temática feminista. Na primeira seção, discutimos o
conceito de representação por perspectiva - a partir da análise de quem
fala em nome de quem ou de alguma perspectiva. Logo após, discutiremos
as relações estabelecidas entre jornalismo, a construção de sentidos que
permeia a perspectiva feminista e o feminejo. Em seguida, apresentamos
a metodologia utilizada para o tratamento dos dados, logo após fazemos
uma descrição dos principais resultados e por fim realizamos a análise
qualitativa.

Representação por perspectiva
Para buscar compreender o lugar de fala dessas cantoras da música
sertaneja em relação às pautas feministas expressas nas suas músicas,
utilizaremos o conceito de representação por perspectiva, de Iris Young.
Compreende-se a dinâmica da representação por perspectiva como
aquela dentro e/ou fora dos períodos eleitorais que se baseia no falar em
nome de um ponto vista. São discursos que buscam representar perspectivas (YOUNG, 2000) numa contínua troca discursiva em que aqueles
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que dizem representar explicitam ideias e razões. A legitimidade está na
dinâmica discursiva que permeia as relações entre representantes, representados e perspectivas sociais. O foco está mais no processo e no ato de
representar do que no resultado “a perspectiva é um modo de olhar os
processos sociais sem determinar o que se vê” (Ibid., p. 163). Representação não é algo relacionado à política formal e pode existir em qualquer
processo cultural e social no qual alguém busca falar em nome do outro.
Íris Young (2000) contrapõe o argumento de alguns teóricos políticos, que concebem a ideia de uma autêntica democracia atrelada à
chamada copresença. O conceito é baseado na ideia de que as discussões são realizadas em determinados espaços e no encontro entre os
cidadãos. A noção de copresença é tensionada por Young, que argumenta que no contexto social moderno não é possível estar presente em
todos os locais de debate que afetam as nossas vidas. Portanto, existe
uma expectativa que outras pessoas que se inserem em contextos semelhantes aos nossos nos representem nos fóruns deliberativos. O “falar
em nome de” traz uma nova concepção para consolidarmos a ideia de
representação política como processo democrático que ocorre tanto nas
tomadas de decisão dos centros políticos quanto fora deles. Além disso,
representa-se perspectivas também em fenômenos que não necessariamente buscam tomada de decisão formal, como é o caso do presente
artigo. Cantoras falam em nome das mulheres em suas músicas.
A ideia de perspectiva é acionada como um ponto de vista que duas
pessoas de um mesmo grupo social compartilham, o que não implica,
necessariamente, que ambas precisam posicionar-se de forma semelhante, já que ocupam diferentes lugares na sociedade (Ibid). Pensarmos
pautas dos movimentas feministas, como o direito ao próprio corpo,
emancipação financeira, emancipação sentimental, à luz das perspectivas abre possibilidades para um tipo de representação que dá conta da
pluralidade que é o movimento, que abarca, inclusive, aquelas mulheres
que não se posicionam como feministas e mesmo assim têm pontos de
vista e falas que nos remete ao movimento organizado.
Sendo assim, a representação de parte do movimento feminista
exercida pelas cantoras do sertanejo torna-se um outro espaço para a
manifestação das perspectivas propostas pelo feminismo, pois a noção

FEMINEJO

225

de perspectiva vai muito além da de interesse. Quando a representação
é tida como interesses de grupo, tende-se a reduzir a pluralidade das
demandas do movimento a pequenas e conhecidas abordagens da luta,
ao passo que se focarmos nas perspectivas de grupo, determinaremos
uma “orientação geral sobre as questões políticas que não determina o
que se vê e não dita conclusões específicas” (YOUNG, 2000, p. 180).
Podemos pensar a representação feita pelas cantoras do feminejo da
forma acima descrita: elas não possuem uma organização própria dos
movimentos sociais, mas buscam por meio da música pautar as perspectivas das reivindicações do feminismo, desde a luta sobre o direito
ao próprio corpo até a emancipação financeira e desconstruções de estereótipos de gênero.

Jornalismo e feminejo
A construção de sentidos acerca das perspectivas feministas e da
representação política exercida pelas cantoras do feminejo tem no jornalismo uma importante forma de mediação3. Nas reportagens, é possível
identificar quem fala em nome de quem e o que defende, promovendo
novos sentidos acerca da mulher ou cristalizando outros.
Grande parte das informações das quais necessitam os cidadãos para
construção de pontos de vista e tomadas de decisões na esfera pública se
dão por meio dos veículos de comunicação. Portanto, a própria comunicação deixa de ser vista apenas como meio e passa a ser entendida
como ambiente de ação (MAIA, 2006; ALEXANDER, 1988; SODRÉ,
2012; GOMES, 2004). Para compreendermos a mídia como esfera que
também conta com a ação dos sujeitos sociais precisamos considerá-la como uma esfera com relativa autonomia perante outros agentes/
instituições sociais. Daí deriva a ideia de pensá-la como um subsistema
social do qual faz parte o jornalismo (ALBUQUERQUE, 1999; HALLIN
& MANCINI, 2004; MAIA, 2006).

3. Pensamos a mediação jornalística a partir do que Jesús Martín-Barbero tem trabalhado
nos últimos anos: “o meio não se limita a veicular ou a traduzir as representações existentes,
nem tampouco pode substituí-las, senão que começou a constituir uma cena fundamental
da vida pública (BARBERO, 2018, p. 15).
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Os media como um subsistema social se constituem “por um conjunto
de instituições típicas e um grupo de especialistas”(MAIA, 2006, p. 21)
sendo que entre os agentes midiáticos encontra-se a imprensa. Maia
argumenta que os media possuem uma “independência de controle
de grupos e de instituições de outros subsistemas para a produção
da comunicação, através de códigos e de semânticas específicas, em
ambientes de ação ordenados e validados por critérios próprios” (Ibid.).
Ela defende que há relações de poder que envolvem tais grupos, e que
embora haja uma autonomia midiática ao definir uma lógica própria, os
media são perpassados por outros sistemas, como o econômico e o político. Ou seja, no caso do feminejo é evidente que a indústria da música,
o mercado, as gravadoras e produtoras e a relação entre mídia e mercado
influenciam naquilo que é veiculado. O mesmo acontece com a visão
política do protagonismo feminino, que nem sempre é consensual.
Entretanto, o campo midiático detém “os instrumentos de produção
de visibilidade, através de rotinas e de modos operatórios próprios, dos
quais atores de outros subsistemas dependem” (Ibid., p. 25). A construção do campo é um processo complexo que envolve atores sociais,
interesses e mensagens divergentes; o próprio enquadramento utilizado para transmitir as informações nas notícias é tido como algo
conflituoso, pois, selecionar certos aspectos da realidade, destacando-os e tornando-os significativos para os textos jornalísticos, envolve um
embate de “esquemas interpretativos” dos media e dos demais atores.
Ao ressaltar determinados aspectos, o jornalismo, por exemplo, orienta
certas interpretações sobre um dado fenômeno, estabelece julgamentos
e cria um espaço de embates ideológicos, capazes de produzir segmentações, disseminar visões de mundo, entre outros (MAIA, 2006).
O jornalismo leva, por meio das informações publicizadas, determinados sentidos aos leitores que, por sua vez, associam o feminejo com
temáticas como empoderamento, sucesso profissional e desconstrução
de estereótipos, pautadas pelo movimento feminista, visões que são construídas de forma progressiva à medida que as reportagens trazem à tona
o assunto. Entretanto, ele também promove cristalizações deturpadas
sobre o próprio feminismo, o papel da mulher na sociedade, violência
de gênero, pois “ao ativar determinadas compreensões da realidade, o
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jornalismo confirma e ao mesmo tempo promove determinados atores
sociais ao lugar de enunciadores privilegiados, isto é, de indivíduos que
têm competência e recursos para dizer algo que merece a atenção do
público” (BIROLI, 2010, p. 48).
É por meio dos media que a sociedade fala de si e possibilita que
os acontecimentos sejam revividos e ganhem existência simbólica.
Conforme destacado por França, “às vezes essa segunda vida é tão transformadora, e causa tanto impacto, que ela atua igualmente (e novamente)
como acontecimento existencial – este, por sua vez, será comentado, e
se transformará, de novo, numa segunda vida, numa espiral crescente”
(2012, p. 16). Em nossa pesquisa, as demandas feministas encontradas
nas músicas das cantoras são dadas anteriormente às mediações dos
veículos de comunicação, esse acontecimento já é existente, entretanto,
é por meio de textos jornalísticos que esses sentidos são transformados
e revividos.
Ao sair da posição de apenas descrever as cantoras e suas músicas,
para a elaboração de leituras – no nosso caso, consideradas feministas
– que constituem a nova realidade que permeiam tais cantoras, a partir
da disponibilização de diversos tipos de informações, as narrativas
propostas pelos veículos jornalísticos evidenciam o processo de representação e de falar em nome de, além de “engendrar situações em que a
sociedade e as regras são repensadas” (MENDONÇA, 2006, p. 18).

Metodologia
Para compreender como a abordagem considerada feminista reverbera em reportagens sobre o tema, realizamos uma análise dos processos
de representação por perspectiva em materiais jornalísticos e letras
de canções autorais das cantoras Naiara Azevedo, Marília Mendonça,
Maiara e Maraísa e Simone e Simaria.
O grupo de mulheres que hoje são conhecidas como “feminejas” teve
início em 2011, quando a cantora paranaense Naiara Azevedo gravou
uma paródia/resposta para a música “Sou foda” de Carlos e Jader.
Segundo a letra: “Coitado, se acha muito macho. Sou em que te esculacho. Te faço de capacho…Antes de eu me esquecer. Só para você saber.
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Todos, todos que provaram. São melhores que você”. A cantora é conhecida por sucessos como “50 reais” e “Pegada que desgrama”.
O sucesso de Naiara abriu caminho para que outras mulheres ingressassem no mundo do sertanejo com novas temáticas de músicas, centralizando a experiência das mulheres. Marília Mendonça conhecida como
“a rainha da sofrência” começou sua carreira ainda menor de idade
como compositora. A goiana compôs músicas que ficaram eternizadas
nas vozes de seus colegas de profissão, como “Cuida bem dela” e “É com
ela que eu estou”. Em 2015, com 20 anos, gravou seu primeiro DVD e
fez sucesso com a música “Infiel”, uma das mais tocadas no ano seguinte.
A carreira das gêmeas Maiara e Maraísa teve início ainda na infância,
quando, aos 11 anos, Maraísa começou a compor. As irmãs trocaram
uma viagem para Disney pela gravação do primeiro CD da dupla,
em 2005. O reconhecimento nacional só aconteceu em 2015, quando
gravaram o primeiro DVD da carreira e ganharam o gosto do público
com canções, como “10%” e “Medo Bobo”.
O movimento de mulheres no sertanejo trouxe duplas que dividem
tanto o palco quanto a família, como as irmãs Simone e Simaria. Conhecidas como “as coleguinhas”, as cantoras começaram a carreira como
backing vocals da banda nordestina Forró do Muído. Em 2012 elas decidiram seguir carreira solo e em 2015 ganharam projeção nacional com
as canções “Meu violão e o nosso cachorro” e “Quando o mel é bom”.
Para analisar as músicas e cobertura jornalística, a metodologia
combinou análise de conteúdo e mapeamento de representative claims,
considerados aqui como perspectivas, conforme Young (2000). De
acordo com Saward (2010), claims se define como “uma demanda de
representar, ou uma demanda de quem sabe que representa o interesse
de alguém ou de alguma coisa” (2010, p.42). Delimitamos nossa unidade
de análise em proferimentos feito pelas cantoras e os media encontrados
em jornais online, sites e blogs de notícias brasileiros, e músicas.
Selecionamos 64 reportagens e 22 músicas das cantoras do feminejo, desmembrando-as em 1231 trechos4, nas quais foram identifi4. Para o estudo optamos segmentar cada reportagem em falas (proferimentos), portanto,
em uma mesma reportagem coexistem pronunciamentos dos mais diversos sujeitos
(cantoras, media, especialistas). A mesma segmentação pode ser vista nas músicas, isso se
deve ao fato de que em uma mesma letra coexistem diferentes temáticas e posicionamentos.
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cados elementos que faziam alusão às demandas do feminismo. Em
seguida, realizamos a análise baseada na metodologia de mapeamento
de demandas de representação (SAWARD, 2010) combinada à análise de
conteúdo no programa Excel.
Após o mapeamento dos claims desenvolvemos um livro de códigos
para identificar a dinâmica da representação nos proferimentos das
cantoras, ação midiática na construção da leitura feminista do fenômeno
feminejo e letras das músicas. A partir de uma adaptação do mapping
claim proposto por Saward (2010) e dos livros de códigos propostos
por Koopmans (2002) focamos nossas análises na temática de representação feminina. Dentro disso, codificamos as características do feminismo5, temas das músicas6 a partir dos seguintes códigos: direito sobre
o próprio corpo, emancipação e desconstrução de estereótipos, emancipação financeira, emancipação sentimental, igualdade de direitos, e
sororidade; e “em nome de quem” ou de qual grupo de representados as
cantoras falam (de quem gosta do gênero musical ou mulheres).
A nossa unidade de análise é o proferimento, ou seja, a fala das
cantoras, os trechos das músicas e os posicionamentos midiáticos nos
mais diversos veículos. Uma amostra de 10%7 dos 1231 proferimentos
identificados nas músicas analisadas, 123 claims8, foi submetida a um
teste de confiabilidade por dois codificadores. O teste de confiabilidade
5. A seguir iremos descrever o significado de cada uma das categorias do livro de códigos.
“Direito sobre próprio o corpo” é referente a desconstrução de estereótipos e padrões de
beleza estabelecidos pela sociedade. “Emancipação e desconstrução de estereótipos” temos
destaque para o empoderamento feminino e a presença em lugares que anteriormente
eram ocupados por homens, como a música sertaneja. “Emancipação financeira” faz
alusão ao sucesso das cantoras. “Emancipação sentimental” se refere ao desapego de
relações amorosas. “Igualdade de direitos” corresponde a igualdade política, econômica e
social entre homens e mulheres. “Não se aplica” para os os proferimentos analisados que
não se aplicavam a nenhuma das características citadas. “Sororidade” corresponde a união
e aliança entre as mulheres.
6. As características são as mesmas usadas no código “características do feminismo”.
7. Para a o teste de confiabilidade, o Índice Kappa estabelece que 10% do material de
análise seja submetido à codificação por dois ou mais codificadores. A amostra (10%) deve
ser feita de forma aleatória. Fizemos uso do site Sorteador para sortear os proferimentos
que fariam parte do universo do teste.
8. Os parâmetros para os índices kappa indicam que, entre 0 e 0,20, trata-se de um grau de
acordo fraco. Entre 0,20 e 0,40, razoável. Entre 0,40 e 0,60, moderado. Entre 0,60 e 0,80,
bom; e por fim, entre 0,80 e 1, muito bom.
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foi feito por meio de dois índices: a porcentagem de concordância e o
Kappa. Chegamos a 87,6% de concordância e índice Kappa 0,622 na
categoria “características do feminismo”; 92,5% de concordância e índice
Kappa 0,865 na categoria “temas das músicas” e 100% de concordância e
índice Kappa 1 na categoria “falam em nome de”.
A análise qualitativa foi dividida duas três partes: a primeira discutirá a representação política das demandas do movimento feminista feita
pelas cantoras do sertanejo, na qual as 64 matérias e 22 canções utilizadas em nosso corpus foram examinadas qualitativamente segundo: a)
independência financeira e sucesso profissional b) tipo físico e c) feminismo e empoderamento. Na segunda discutiremos as maneiras pelas
quais o jornalismo constrói a leitura feminista do fenômeno feminejo.

Descrição de dados
O foco da nossa análise são os proferimentos realizados pelas cantoras
e os posicionamentos dos media. Dos 1231 identificados e codificados
nas matérias e músicas analisadas, 280 correspondem às falas delas na
forma direta, entre aspas, 767 correspondem às falas dos media na forma
indireta, 69 são trechos de canções.

FIGURA 1: “Características do feminismo” de acordo com o
posicionamento das cantoras nas músicas e na cobertura.
FONTE : laboração da autora.
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Observa-se que os discursos das cantoras possuem aspectos semelhantes aos das reivindicações feitas por parte dos movimentos feministas. As principais demandas que aparecem nas falas das “feminejas”
são “direito sobre o próprio corpo” (14%), “emancipação e desconstrução
de estereótipos” (19)%, “emancipação financeira” (26%), “emancipação
sentimental” (13%), “igualdade de direitos” (9%), “proferimentos que
fazem menção ao machismo” (2%) e “sororidade” (18%).
Em apenas 10 proferimentos as cantoras falam sobre representação.
Nossos dados evidenciaram que em 89% das vezes que as “feminejas”
dizem falar em nome de ou por alguém, o sujeito da representação são
as “mulheres”. Em segundo lugar está “quem gosta do gênero musical”
(11%). Já quando perguntadas se são feministas, elas afirmam em 80%
das vezes que não são e admitem apenas em 20% das falas.

FIGURA 2: “Características do feminismo” na visão dos media.
FONTE: Elaboração da autora .

Nota-se que os media atribuem às “feminejas” aspectos semelhantes
aos das reivindicações feitas pelo movimento feminista. Entre as principais estão “direito sobre o próprio corpo” (12%), “emancipação e
desconstrução de estereótipos” (21%), “emancipação financeira” (28%),
“emancipação sentimental” (14%), “igualdade de direitos” (10%), “proferimentos que fazem menção ao machismo” (3%) e sororidade (13%).
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FIGURA 3: As temáticas representadas nas músicas se
assemelham às do movimento político.
FONTE: Elaboração da autora.

Nota-se que abordagens temáticas presente nas lutas do movimento
feminista são expostas nas músicas das cantoras. Os temas são comuns
a todas. Nas canções de Maiara e Maraísa encontramos “emancipação e
desconstrução de estereótipos” (28%), “emancipação financeira” (24%),
“emancipação sentimental” (48%). Não há menções a “direito sobre o
próprio corpo”, “igualdade de direitos” e “sororidade”.
Nas músicas de Marília Mendonça encontramos “emancipação financeira” (5%), “emancipação sentimental” (70%) e “sororidade” (25%). Não
há menções à emancipação financeira, direito sobre o próprio corpo e
igualdade de direitos.
Nas canções de Naiara Azevedo encontramos “emancipação financeira” (9%) “emancipação sentimental” (55%) e “sororidade” (36%). Não
há menções a “direito sobre o próprio corpo”, “emancipação e desconstrução de estereótipos” e “igualdade de direitos”. Já nas de Simone e
Simaria encontramos “direito sobre o próprio corpo” (3%) emancipação
e desconstrução de estereótipos (17%), emancipação financeira (24%)
emancipação sentimental (45%), e sororidade (10%). Não há menções à
“igualdade de direitos”.

Análises qualitativas
A partir dos gráficos acima, faremos uma análise a respeito a) da
representação das demandas do feminismo feita pelas cantoras do serta-
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nejo e b) do lugar do jornalismo na conformação da representação e dos
novos sentidos produzidos acerca do feminejo.
Representação política das demandas feministas
Na categoria de independência financeira e sucesso profissional,
autores indicam que a divisão sexual do trabalho tem relação direta
com a autonomia de homens e mulheres, com o acesso diferenciado
aos recursos e consequentemente às oportunidades (MIGUEL; BIROLI,
2014). A divisão sexual do trabalho opera na atribuição de papéis desiguais para homens e mulheres. Enquanto os homens são delegados à
esfera produtiva, as mulheres são condicionadas à esfera doméstica e do
cuidado. O feminismo critica a naturalização de que a mulher é condicionada ao lar e reivindica maior participação nas esferas do trabalho ou
políticas. “Garotas-propaganda de duas marcas, uma de produtos para
cabelo (Niely Gold) e outra de cosméticos (Avon), as irmãs lucraram
meio milhão de reais para cada campanha. E tem mais: o cachê delas
para os shows é considerado um dos mais altos do mundo sertanejo”
(GOMES, 2017).
Se o nosso amor se acabar eu de você não quero nada
Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro
Por você eu vivo e morro
Mas dessa casa eu só vou levar
Meu violão e o nosso cachorro (SIMARIA, LEITE, SIMONE E SIMARIA, 2015)

As cantoras subvertem a divisão sexual do trabalho e também a
naturalização de que a música sertaneja é cantada apenas por homens,
rompendo tabus enraizados no gênero. E ainda destacam a alta remuneração oriunda do trabalho com a música. Os trechos da canção “Meu
violão e o nosso cachorro” interpretada pela dupla Simone e Simaria
exemplificam o poder aquisitivo e autonomia que a mulher possui
frente a um processo de separação, propiciada por um eu lírico que não
depende financeiramente do marido. Podemos notar essa subversão nos
gráficos das características do feminismo. As “feminejas” destacam a
emancipação financeira em 26% das vezes em que pautam o movimento
em seus proferimentos e em suas canções. Nas falas dos media também
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fica evidente a associação entre essas mulheres e uma autonomia financeira, correspondendo a 28%.
Evidenciamos também a relação intrínseca entre o sucesso conquistado pelas cantoras com o maior espaço de fala que essas mulheres
possuem atualmente, propiciado por um histórico de luta de artistas
anteriores, sororidade - que representa 13% das características do feminismo encontradas na fala das cantoras - e também pelo deslocamento
da esfera privada para a esfera pública.
A linguagem dessa nova safra sertaneja envolve bar, bebida, farra.
Elas não se submetem ao machismo. Se artistas como eu não tivessem
levantado com afinco essa bandeira, seria muito mais difícil seu trabalho. Elas sabem disso, nós lhes deixamos um legado. Luto por elas
há 30 anos, estou aqui para abraçá-las. (MIRANDA apud LINS, 2016)

Nossos dados mostram que a emancipação financeira é a característica do feminismo que as cantoras mais dizem representar (26%),
entretanto, igualdade de direitos e proferimentos que fazem menção
ao machismo aparecem em apenas 9% e 2%, respectivamente, da fala
das cantoras. Como apresentado anteriormente, a autonomia financeira
das mulheres exige que elas tenham acesso à esfera pública e formal do
trabalho, portanto, que seja concedido a elas os mesmos direitos dos
homens. Apesar de perceberem que o machismo incide sobre a carreira
delas, como aponta Maraisa quando ouviu de um empresário que
“Menstruou, não faz sucesso” (MARAISA apud MARTINS, 2017) tema
não possui relevância (aparece em apenas 2% das afirmações).
A não percepção do machismo como uma variável condicionante
das experiências vividas pelas mulheres em todos os âmbitos, passa por
um desconhecimento e confusão em torno do significado do termo,
que não o vê como estruturante das relações sociais dos gêneros. Como
notamos na fala de Marília Mendonça: “Nunca me senti discriminada
pelos homens. Pelo contrário, os que me ajudaram na minha carreira
são homens: meu empresário, [a dupla] Henrique e Juliano [...] No caso
da música, faltava trabalho e o entendimento sobre o que as mulheres
queriam escutar” (MENDONÇA apud PRADO, 2016).
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A segunda categoria de análise é o direito sobre o próprio corpo,
presente em 14% das falas das cantoras que apontam as características
do movimento feminista. Segundo Miguel e Biroli (2014), o padrão de
beleza pré-estabelecido socialmente corrobora com as desigualdades de
gênero e incidem de forma negativa para a autoaceitação da mulher.
Subordinam as mulheres à busca por um corpo dentro dos padrões, o
que leva muitas à autoestima negativa, inferiorização e opressão. O feminismo busca a autonomia e o direito de as mulheres decidirem sobre o
próprio corpo. Em algumas matérias as cantoras argumentam contra
padrões de beleza impostos.
Gente, a pessoa tem de estar bem com ela própria, aí sim fica bem
com os outros e não para os outros. Se cada um tem DNA diferente,
porque que teria de ser sempre magra? Sou feliz e quero, sim, que
as pessoas me vejam como exemplo. Se um dia resolver emagrecer,
será por vontade própria e não porque faz bem para minha imagem.
(MENDONÇA apud BALTAZAR, 2016)
Eu não sou nenhum estereótipo de beleza, que parece uma Barbie, que
parece uma boneca, uma gostosona do funk, uma mulher fruta. Eu
sou uma mulher normal e eu acho que a partir disso as mulheres colocaram em mim uma certa confiança, um certo carinho(AZEVEDO
in VÍRGULA, 2013)

Ao assumirem que não se enquadram nos padrões ou que possuem
outro tipo de beleza, elas compreendem que possuem o direito sobre
o corpo, e, portanto, não reproduzem estereótipos de beleza por vezes
inalcançáveis às mulheres. Outro aspecto relevante na categoria é o de
que a aproximação entre os corpos das artistas e das “mulheres comuns”
é acionado como justificativa para o sucesso do feminejo junto ao público
feminino, como explicitado acima na fala de Naiara Azevedo.
Entretanto, com o passar dos anos as cantoras foram emagrecendo.
Maiara e Maraísa chegaram a perder mais 10 quilos para a gravação
de um DVD (GOMES, 2017). Marília Mendonça emagreceu 20 quilos
(DIAS, 2018). Naiara Azevedo eliminou 33 quilos (DIAS, 2017). Simone
perdeu 8 quilos (VOGUE, 2019). Em comum, todas as artistas justificam que a perda de peso ocorreu para melhorar a qualidade de vida e a
disposição para os shows. Embora as feminejas tenham autonomia para
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decidir sobre o seu próprio corpo, se desejam emagrecer ou não, seguir
padrões de beleza ou não seguir, vemos que há uma ambiguidade em seus
discursos. Se em 2017 a característica era significativamente pontuada
na fala delas (Maiara e Maraísa em 9% e Marília Mendonça 15%), em
que demonstravam sentir-se bem com elas mesmas, hoje em dia estimulam mulheres a perder peso, como Simone em um post eu seu perfil
no Instagram “COMPROMETIMENTO… Não é fácil, temos rotinas,
hábitos e manias que sempre podemos usar como desculpa, mas acreditem, coleguinhas, se eu consegui vocês também conseguem”(SIMONE
in VOGUE, 2019). O incentivo não contribui para que as mulheres se
libertem da busca por um corpo perfeito, apenas reforça que até quem
levantava bandeiras sobre a liberdade de ser quem é pode corroborar
para a cristalização de padrões de beleza.
Na característica “feminismo e empoderamento”, buscamos analisar
expressões de autovalorização, equidade entre gêneros, liberdade em
relacionamentos, capazes de revelar uma alteração radical dos processos
e das estruturas que reproduzem a posição subalterna da mulher. Assim
como o entendimento das cantoras acerca do movimento feminista.
Compreende-se o empoderamento como
uma mudança na dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes a autonomia no que se refere ao controle dos seus
corpos, da sua sexualidade, do seu direito de ir e vir, bem como um
rechaço ao abuso físico e as violações. (LISBOA, 2008).

Identificamos recorrentes expressões de empoderamento psicológico
(Friedman, 1996), como a consciência da mulher sobre sua autonomia,
autoconfiança, segurança a desconstrução da rivalidade feminina:
E se meu ex me chamar
Eu bloqueio
Se ele me ligar
Eu rejeito
Solteira eu me deito
Sem chifre eu me levanto
Assim eu vou vivendo
A minha vida em todo canto
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(SIMARIA, RAFINHA RSQ, SIMONE e SIMARIA, LUDMILLA,
2019)
Nosso show tem muitos homens e muitas mulheres. É legal que os
homens cantam tudo também. E nós sentimos que representamos as
meninas, levamos as atitudes delas aos palcos. Isso representa o fim
de uma hegemonia masculina. A gente quer mostrar que é livre para
cantar o que sente, igual aos homens, no palco e fora dele. (MAIARA
apud LINS, 2017) .

O sujeito da representação das cantoras também é evidenciado em
nossos dados. 89% das vezes em que dizem falar em nome de ou por
alguém elas se dedicam a representar as mulheres. Nas reportagens,
as cantoras mencionam que “dizem o que a mulher quer ouvir”, e que
“defendem as mulheres”: “nós cantamos a realidade e o que as mulheres
querem ouvir. São músicas que falam sobre o nosso dia a dia, por isso
as pessoas se identificam (MAIARA apud SILVA, 2016) Ao destacarem
que são porta-vozes dos anseios de mulheres brasileiras público do feminejo elas mostram que falam em nome de uma determinada perspectiva
que valoriza as escolhas das mulheres sobre o próprio corpo, o sucesso
profissional e a independência financeira e o empoderamento feminino.
Representam discursivamente esses pontos de vista considerados feministas para uma ampla audiência.
As questões feministas apontadas até aqui nos ajudam a pensar quais
mulheres são representadas pelas “feminejas”. Tanto em músicas quanto
em entrevistas, as cantoras defendem ativamente o poder de escolha
da mulher sobre sua vida, tentam desconstruir padrões de beleza em
nossa sociedade. Entretanto, elas se pautam por um feminismo liberal,
que reflete o sujeito do feminejo: mulheres brancas, heterossexuais, que
possuem condições mínimas para se sustentar e não dependem emocionalmente de relacionamentos, o que evidencia que temáticas caras às
mulheres negras, por exemplo, não estão presentes nessa representação.
A recusa ao rótulo de feministas conduz a uma ambiguidade própria
do ato de representar (GARCÊZ; MAIA, 2016; SAWARD, 2010). Ao
mesmo tempo em que defendem pautas feministas não se definem como
tal. Acreditamos que isso acontece por motivos que vão além do desconhecimento sobre o feminismo, conforme pontua Rayza Sarmento “elas
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trabalham numa indústria fonográfica machista. Dizer que é feminista
pode fechar portas” (SARMENTO apud ANDRADE, 2017). Ou ainda
Luís Braúna:
A mulher se declarar feminista, acima de tudo, é um posicionamento
político. Estamos inseridos em uma cultura que quer, cada vez mais,
distanciar o social e o cultural de tudo o que é político. Ao promoverem a valorização da mulher e, por vezes, não se declarar feministas,
elas se distanciam da discussão política e atraem público bem mais
amplo, que apenas se identifica com as letras (BRAÚNA apud LINS,
2017).

Conforme identificado nas reportagens e músicas, as cantoras
defendem a ruptura com os padrões de beleza, a inserção no mercado
de trabalho fonográfico em condições de igualdade com os homens e
o empoderamento feminino. Essas são perspectivas encampadas pelo
feminismo. Ou seja, as cantoras representam perspectivas feministas, ao
mesmo tempo em que algumas vezes negam esse feminismo. Aí está a
vantagem de pensar a representação por perspectiva. Os pontos de vista
estão lá, representados, ainda que não sejam nomeados de feminismo.
O papel do jornalismo na representação política do feminejo
O jornalismo é tido como um importante instrumento na conformação da representação feita pelas cantoras do sertanejo, pois se constitui como espaço de visibilidade para os discursos e sentidos produzidos
pelas cantoras do sertanejo. Para além disso, ele constrói tal representação política, uma vez que se apresenta como operador sócio-simbólico
dos sentidos que determinam as visões dos leitores acerca do feminejo
(MOUILLAUD, 2002). Em nossos dados, o jornalismo seleciona, exibe
os fatos e ordena os posicionamentos ao organizá-los nas temáticas
“direito sobre o próprio corpo” (12%), “emancipação e desconstrução
de estereótipos” (21%), “emancipação financeira” (28%), “emancipação
sentimental” (14%), “igualdade de direitos” (10%), “proferimentos que
fazem menção ao machismo” (3%) e “sororidade” (13%).
Os fãs da música sertaneja feita atualmente estão acostumados a escutar letras que falam de balada, em que os homens bebem mesmo,
beijam mesmo, pegam mesmo e, no dia seguinte, nem se lembram de
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nada, como canta a dupla Fernando & Sorocaba na música “É Tenso”.
Ou então as que defendem que, para conquistar garotas, basta ter um
carrão, como em “Camaro Amarelo”, de Munhoz & Mariano. Dentro
do gênero, porém, já há mulheres que fazem sucesso com canções
diferentes, cheias de atitude feminista. (ZANDRON, 2015)

No proferimento acima vemos de forma clara tais seleções. No trecho
da UOL, texto jornalístico com as palavras da própria jornalista, no
máximo com ajustes do editor, é possível observar uma menção explícita
ao feminismo. O portal faz um panorama dos temas que eram comumente vistos nas músicas sertanejas - muito ligados a abordagens estereotipadas dos relacionamentos amorosos heterossexuais - e termina com
destaque para as canções das cantoras do gênero, que são vistas como
“diferentes, cheias de atitudes feministas”.
Acreditamos que as escolhas por nomear ou não tais demandas, por
inserir ou não falas das cantoras, perpassam relações de poder, que vão
desde linhas editoriais desses veículos a questões ideológicas (MAIA,
2006, LEAL; CARVALHO, 2015) . Todo texto jornalístico, ao realizar
essas escolhas assume inevitavelmente uma posição acerca da realidade social, o que pode colocar em cheque a construção da imagem
de imparcialidade e objetividade desses agentes. Além disso, o próprio
modus operandi do jornalismo, que tem como pressuposição ouvir
vários pontos de vista, vai ao encontro da representação por perspectivas (YOUNG, 2000). Observamos que reivindicações feministas, como
empoderamento feminino, liberdade sexual, emancipação sentimental
e financeira, vistos também nos discursos das cantoras, são recorrentes
nas matérias sob pontos de vista diferentes, embora não nomeados como
feministas. Discutiremos os problemas disso mais à frente.
Sobre a esfera econômica, ao mapear as revistas/jornais/sites que
veiculam as reportagens encontramos notícias dos mais diversos produtores, desde blogs que se autodenominam de cunho feminista a revistas
feminina que tratam de moda, casa e beleza. Observamos que em 62%
dos proferimentos que fazem menção ao feminismo em matérias sobre
o feminejo, seja direta ou indiretamente, são feitos por conglomerados
midiáticos. São portais de notícias globais ou regionais que tratam, na
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maior parte das vezes, temas como política, economia e segurança; ou
revistas já consolidadas no país.
Três grandes grupos de comunicação brasileiros são responsáveis
por pautar em 29% as demandas feministas em reportagens sobre as
cantoras do sertanejo que são analisadas em nosso trabalho, são eles
o Grupo Folha (11%), o Grupo Globo (9%) e o Grupo Record (9%). O
portal UOL e suas sub empresas, como as versões digitais das revistas
Ana Maria, Contigo! e Minha Novela, fazem parte do conglomerado do
Grupo Folha. O portal de notícias G1 e a revista Marie Claire pertencem
ao Grupo Globo. Já os portais A Crítica, R7, RedeSim e o blog Tenho
mais discos que amigos fazem parte do Grupo Record.
É interessante notarmos que nenhum dos veículos são declaradamente militantes de alguma pauta, como a feminista. Entretanto,
o sucesso e a peculiaridade do feminejo fez com que tais veículos
pautassem o feminismo, muitas vezes sem sequer mencionar esse nome.
Ao destacarem temas como sucesso profissional, empoderamento
feminino e direito sobre o próprio corpo eles atuam na construção do
acontecimento feminejo numa perspectiva da representação feminista.
A grande visibilidade que possuem faz com que a temática feminista
chegue até os leitores, mesmo de maneira controversa e ambígua, como
mostramos anteriormente. O portal UOL - que hospeda as revistas Ana
Maria, Contigo e Minha Novela - possui mais de 7,4 bilhões de páginas
vistas mensalmente (UOL, 2018) e está presente nas principais redes
sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. O site globo.com - que aloja
a revista Marie Claire – possui 5 bilhões de páginas vistas mensalmente,
tendo as mulheres como 52% da audiência (GLOBO, 2018). O portal
G1 possui 510,4 milhões de páginas vistas mensalmente e tem 51% da
audiência composta por mulheres (idem). Já o R7 Notícias recebe 11, 6
milhões de visitantes únicos por mês. (R7, 2019)
É dessa maneira que o jornalismo consegue constituir uma leitura
feminista do fenômeno liderado pela nova safra de cantoras do sertanejo,
indicando transformações da realidade que possam incluir na esfera de
visibilidade aspectos como autonomia, independência, liberdade, dentre
outros (MENDONÇA, 2006). É a partir desse contato íntimo com a vida
social, com a indústria musical, com a esfera pública, que os aconteci-
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mentos e sentidos são construídos no âmbito das notícias. Os conteúdos
produzidos pela imprensa se alimentam da vida social. Vemos que além
de matérias que destacam a presença das mulheres no sertanejo, existem
aquelas que articulam de forma clara o gênero musical e os movimentos
sociais, ambos fatos que antes não eram vistos na mídia.
O jornalismo atua na transformação da realidade na medida em que
não apenas faz uso de aspas das cantoras que conformam a representação das demandas do movimento feminista, mas também articula as
reivindicações contidas nas músicas em seu próprio texto. Nossos dados
mostraram que todas as características do feminismo (figura 2) que os
media atribuem às “feminejas” também estão presentes nas próprias
canções (figura 3), o que corrobora com a visão de que o jornalismo
se produz a partir dos sentidos compartilhados socialmente também
expressos nessas músicas. O material contido em notícias que trazem
tais abordagens sobre o gênero musical, “fomenta, num processo
circular, a esfera pública política, enquanto locus da argumentação”
(MAIA, 2004a, p. 17). As informações que por elas são publicizadas
podem iniciar debates que proponham novos significados a respeito do
feminejo o que cria circunstâncias para que o público, mais especificamente as mulheres, re-pense a música sertaneja e principalmente tenha
uma nova visão do feminismo, possibilitando uma aproximação entre
esse público e as ideias do movimento.

Considerações finais
Neste trabalho evidenciamos que vários aspectos das lutas feministas são defendidos pelas cantoras do feminejo, como a crítica aos
padrões de beleza, a defesa da autonomia e liberdade de decidir sobre o
próprio corpo, a independência financeira e o empoderamento profissional e afetivo. Elas falam em nome de parte das mulheres brasileiras
e promovem uma representação de perspectivas da pauta feminista. A
emancipação financeira e sucesso profissional defendidos pelas cantoras
demarcam um ponto de vista fundamentado na posição delas na sociedade, mulheres brancas, com um alto poder aquisitivo. Há mulheres
que vivenciam relacionamentos abusivos e, mesmo trabalhando, não
conseguem dar um fim na relação pois dependem, em alguma instância,
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financeiramente de seus maridos. Entretanto, as “feminejas” e suas trajetórias de sucesso podem servir de exemplo para que mulheres ousem
sonhar com uma carreira e vida melhores.
Concluímos também que o jornalismo possui um papel importante
na produção de sentidos acerca do feminejo, a partir de abordagens da
representação das cantoras como perspectivas feministas nas reportagens. O jornalismo transforma a realidade incorporando essas reivindicações, além de se articular com as esferas da produção musical e dos
movimentos sociais a partir de uma lógica própria de funcionamento do
campo do jornalismo.
Por fim, e não menos importante, cabe destacar que a música e o
universo artístico são potencialmente importantes para as expressões
políticas, que não devem se restringir à dimensão eleitoral ou institucional. Os temas feministas são políticos por natureza e perpassam
todas as dimensões da vida social, seja nas políticas públicas, no jornalismo ou na música. É necessário buscarmos pontes de diálogos entre
movimentos sociais e sociedade, o sertanejo tem se mostrado um campo
importante para que esses novos sentidos e discussões cheguem a uma
parcela maior de pessoas de diferentes classes, gêneros e raças.
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Capítulo 11

A escrita coletiva e ancestral
na música de Luedji Luna
Tamires Ferreira Coêlho

Introdução
Abordamos a música de Luedji Luna a partir da potência teórico-metodológica do conceito de “escrita de si”, ampliado e reconfigurado
em uma “escrita da gente”. As características da “escrita de si” (RAGO,
2013; BUTLER, 2015) são articuladas às perspectivas interseccionais
(GONZALEZ, 1984) e, a partir de reflexões afrodiaspóricas (KILOMBA,
2019; RIBEIRO, 2017), chega-se a uma proposta que considera novas
escritas e o protagonismo não só de uma compositora negra, mas de
toda uma comunidade a partir de sua música. Para narrar-se musicalmente, tornar-se autor ou autoridade da sua própria realidade a partir
da canção, a “escrita da gente” reivindica, a partir do ato político de
escrever/cantar/narrar, a reescrita e a releitura de antepassados silenciados, seus valores e perspectivas outras de enxergar o mundo.
Aproveitando-se da força do conceito de Margareth Rago, de base
foucaultiana, e de sua articulação a pesquisas comunicacionais, a adaptação (ou reproposição) se justifica a partir de conexões entre a “escrita
de si” e a perspectiva interseccional, que podem oferecer chaves analí-
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ticas importantes. Partimos de uma reflexão sobre o conceito de escrita
de si e abordamos bases e autoras para compreensão da interseccionalidade e das pesquisas que envolvem raça e gênero, bem como uma
articulação entre a perspectiva interseccional e a escrita. Em seguida,
articulamos a análise do álbum Um corpo no mundo (2017), vencedor
do prêmio Afro no referido ano e o primeiro da cantora soteropolitana,
à proposição da “escrita da gente” a partir do protagonismo de perspectivas afrocentradas.
Um corpo no mundo é um disco em que a percussão tem protagonismo e cuja maioria das músicas é composta por Luedji Luna: são onze
faixas, das quais seis são apenas dela, três são feitas por outros compositores e duas são fruto de parcerias dela com outros artistas. Para o
jornalista Guto Moraes, Luedji canta “as diásporas dos corpos negros
e as suas próprias, mas também briga pelo fim do paradigma de que a
Bahia é lugar apenas de música festiva e Axé Music”(MORAES, 2018,
grifo dele). Diante de existências plurais, ela se torna um símbolo contra
o apagamento ou homogeneização tanto da cultura baiana quanto de
obras de artistas brasileiras negras.

Entre a “escrita de si” e a “escrita da gente”
De forma semelhante à Margareth Rago (2013) e Judith Butler (2015),
refletimos sobre as “técnicas de si” (apropriação de si) foucaultianas.
Embora nem todo relato se constitua como “escrita de si”, trazemos
os holofotes sobre aqueles que constroem modos de existência, que se
tensionam a partir de uma perspectiva relacional, de enfrentamentos e
do risco que eles implicam.
As narrativas estão imbricadas em relações de poder e o ato de fala/
escrita pode também ser compreendido como ato de poder (BUTLER,
2015). Elas são “intervenções que cristalizam eixos agregadores (pontos
de coesão), mas também como possibilidade de rupturas promotoras
de um duplo movimento – de distinção e de constituição de eixos alternativos de adesão” (GUIMARÃES, 2006, p. 8), de forma que, por meio
delas, apreendemos o cotidiano e suas dinâmicas de conformação e de
subversão. Assim, relatar a si mesmo “adquire uma forma narrativa, que
não apenas depende da capacidade de transmitir uma série de eventos
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em sequência com transições plausíveis, mas também recorre à voz e
à autoridade narrativas, direcionadas a um público com o objetivo de
persuadir” (BUTLER, 2015, p. 23).
Conforme Rago (2013, p. 30), a escrita de si pressupõe explorar
espaços emergentes da linguagem e da escrita “como prática de relação
renovada de si para consigo e também para com o outro” (RAGO, 2013,
p. 30). Vale ressaltar que, baseando-se em uma matriz foucaultiana,
parte-se ainda de uma relação em que o sujeito não precede as experiências, mas vive cada uma delas e inventa outras formas de existir nesse
processo (FOUCAULT, 1984). É por meio da escrita de si que o sujeito
se elabora e, simultaneamente, abre-se ao outro (RAGO, 2013).
“Nietzsche acertou muito bem quando disse que só começamos a
contar uma história de nós mesmos frente a um ‘tu’ que nos pede que
o façamos” (BUTLER, 2015, p. 23)1. Simultaneamente, ao contar-se (e
engendrar-se) para o outro, a sujeita se modifica: “o encontro com o
outro realiza uma transformação do si-mesmo da qual não há retorno”
(BUTLER, 2015, p. 41). Dessa forma, os devires provenientes dos relatos
de si são heterogêneos, abrindo-se ao risco desse encontro com a alteridade e de sua potência dissensual, contendo “as fragilidades, as contingências e as alterações pelas quais ele passa ao longo de seu contato com
o mundo, consigo mesmo e com os outros” (MARQUES; BIONDI, 2016,
p. 162). A narrativa de si é reflexiva, experimental, mas tem um início,
uma sequência e uma performance na qual se encena o “si-mesmo”
descrito e se reconstitui frequentemente o “eu narrativo” (BUTLER,
2015, p. 89).
Se Rago aborda o “encontro consigo mesmo pela escrita” e o “reconhecimento de si mesmo pelo trabalho de memorização e exame do
passado” (RAGO, 2011, p. 5), considerar essa escrita de si a partir de
uma perspectiva interseccional e anticolonial ganha novos sentidos e
desafios. Grada Kilomba propõe a escrita como ato de descolonização
(2019), o que, para as correntes teóricas afrocentradas, suplanta a perspectiva do sujeito em si e transcende para a compreensão de toda uma
1. Vale ressaltar que a própria Butler diferencia a perspectiva de Nietzsche da foucaultiana,
já que Foucault privilegia os códigos de conduta em detrimento dos códigos de castigo
(BUTLER, 2015, p. 28).
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ancestralidade nas experiências vividas e narradas pelo “eu”. Dessa
forma, a “escrita de si” seria ressignificada em uma “escrita da gente”, ao
se considerar as especificidades de pesquisas interseccionais, que consideram as imbricações de privilégios atrelados a gênero, raça e outros
elementos/estruturas.
Tensionamos o conceito de “escrita de si” e propomos um redesenho
a partir de correntes afrocentradas e de teóricas afrodiaspóricas. Ribeiro
(2017) explica que reivindicar a voz (e a escrita) é uma forma de reivindicação do direito à própria vida. Quando pensamos em populações
afrodiaspóricas, inclusive a brasileira, o direito à própria vida pressupõe
também o direito à memória e a valorização das ancestralidades.
Eduardo Oliveira (2007) ressalta a potência de encantamento da filosofia como elemento imprescindível à cultura africana, além da ancestralidade, “a práxis de libertação como desejo, saída da totalidade para
o encontro com a alteridade, uma filosofia da alteridade, uma ética que
tem a ancestralidade como guia” (MACHADO, 2014, p. 54). A ideia da
“escrita da gente” transcenderia então, a partir do que concebem filosoficamente teóricos afrodiaspóricos, a libertação e a relação ética consigo
e com o outro baseadas em um sujeito que, de forma simplificada “existe
em um corpo”: é a libertação e a concepção ética de toda uma coletividade, de um povo.
A “escrita de si” é um conceito formulado no contexto brasileiro,
mas traz ainda resquícios da perspectiva de subjetivação em Foucault,
que enfatiza o trabalho individual do sujeito sobre si mesmo. De forma
análoga (mas não idêntica) à crítica feita no caso da “escrita de si” das
mulheres sertanejas (COÊLHO, 2018), ampliamos a concepção de escrita
para abarcar um eu narrativo que reconstitui constantemente vínculos
e condições que tornam a vida possível. As relações que envolvem o
sujeito, bem como a dimensão interseccional e de opressões sofridas
coletivamente nos levariam a uma “escrita da gente”, potente para
abordar interseccionalidades que envolvam raça e que estão frequentemente presentes em produções musicais.
A criação de “novas configurações de poder e de conhecimento”
(KILOMBA, 2019, p. 13) por parte das camadas consideradas “marginalizadas” ou “minoritárias” é uma afronta ao sistema colonial. Ao refle-
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tirmos sobre “Quem sabe? Quem pode saber? Saber o quê? E o saber
de quem?” (KILOMBA, 2019, p. 13), percebemos que a escrita pode ser
converter em uma ferramenta de luta coletiva, de um empoderamento
que transcende o sujeito em si, mas que pode preencher lacunas que
a história colonial silenciou. Na obra de Luedji Luna, a escrita torna-se um modo de enfrentar e criticar esse silenciamento, legitimado por
instituições que controlam esses corpos em diversos âmbitos.
Se a língua “tem também uma dimensão política de criar, fixar e
perpetuar relações de poder e de violência”, se “cada palavra que usamos
define o lugar de uma identidade” (KILOMBA, 2019, p. 14), apropriar-se dela e dos múltiplos espaços possíveis de escrita pode quebrar
expectativas, deslocar o que é considerado “normal”, “humano”, “digno
de empatia”. O “silêncio imposto” de que fala Sam-La Rose pode ser
quebrado (ainda que não permanentemente) pela resistência, pela
“fome coletiva de ganhar a voz, escrever e recuperar a nossa história
escondida” (KILOMBA, 2019, p. 27, grifo da autora), ressignificando o
que está posto, questionando parâmetros, diante da potência emancipatória (SODRÉ, 2006) que estimula a busca por liberdade no âmbito do
sensível. Diante da perpetuação de opressões na qual a sociedade brasileira está alicerçada, essa escrita se constituiria quase que como uma
obrigação moral dos sujeitos.
Eu sou quem descreve minha própria história, e não quem é descrita.
Escrever, portanto, emerge como um ato político. O poema ilustra o
ato da escrita como um ato de tornar-se e, enquanto escrevo, eu me
torno a narradora e a escritora da minha própria realidade, a autoria
e a autoridade da minha própria história. Nesse sentido, eu me torno
a oposição absoluta do que o projeto colonial predeterminou. (KILOMBA, 2019, p. 28, grifo da autora).

O empoderamento associado ao ato político renuncia a um projeto
político vigente. A “escrita da gente”, a partir da perspectiva do “giro
decolonial”, desnuda “lógicas da colonialidade do poder, ser e saber,
apostando em outras experiências políticas, vivências culturais, alternativas econômicas e produção do conhecimento obscurecidas, destruídas ou bloqueadas pelo ocidentalismo, eurocentrismo e liberalismo
dominantes” (BALLESTRIN, 2013, p. 40). Dessa forma, haveria uma
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legitimação do indivíduo como sujeito, que se autodefine, escolhe como
nomear e o que mencionar, em vez de ser relegado a objeto da relação
com alguém (hooks, 1989; KILOMBA, 2019).
Na “escrita da gente”, urge considerar “o corpo como produtor de
sentidos, como destinatário, pois o corpo, qualquer ele, define-se pelo
seu contexto e este advém da experiência experimentada” (MACHADO,
2014, p. 55). As experiências de escrita atravessam e se constituem direta
ou indiretamente nos corpos, enquanto “trajetória” e “anterioridade”
(OLIVEIRA, 2007). A escrita musical de Luedji Luna traz, no álbum
selecionado para análise, o corpo como elemento central.
o corpo é o fio que tece a cultura, o conhecimento, as experiências, as
relações e esse corpo é tecido pela ancestralidade, esta que é reconhecimento, é esse encontro com outro indivíduo, comunidade, com as
“coisas do mundo”, além do passado, presente e futuro. É o encontro
com nós mesmos, com as dobraduras do nosso corpo/sentidos. Não
se pode definir corpo num conceito fechado / estático, pois ele é movimento (MACHADO, 2014, p. 56).

Assim como Machado ressaltamos o corpo como sujeito, “é alteridade, está em contato direto com o Outro, assim tudo nos compõe,
inclusive esse outro e, portanto, somos vários” (MACHADO, 2014, p.
56). As lógicas da colonialidade estão fortemente imbricadas no que é
reconhecido como válido, valorizado ou até mesmo científico. Nesse
sentido, não basta que essa escrita exista, mas que seja identificada
como tal, já que os mecanismos de fala/escrita, bem como as linguagens
que a permeiam, não costumam ser reconhecidos em espaços de poder.
Nesse sentido, trazemos destaque à escrita do corpo e da oralidade, dois
elementos basilares de tradições filosóficas africanas.
O racismo, embora seja antigo e profundamente estabelecido, nos
leva a pensar em outras opressões que também pressupõem a desumanização, a destituição de direitos, inclusive ao reconhecimento artístico.
Focar no sujeito e no que sua escrita pode representar para toda uma
comunidade pode evidenciar a revelação de mecanismos do racismo (e
indiretamente de outras opressões que se interseccionam com ele) e em
sua caracterização como “experiência contínua” (KILOMBA, 2019),
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que “atravessa a biografia do indivíduo, uma experiência que envolve
uma memória histórica de opressão racial, escravização e colonização”
e sofre atualizações.
Enquanto mulher negra, vivo sempre sob o jugo da ditadura. É um
temor que toda a pessoa negra vive. O temor é agora vivido com todos, mas não é o medo que me impede de cantar e de fazer o que eu
faço. São mais de 400 anos de medo e entretanto [os afro-brasileiros]
criaram mecanismos de sobrevivência (LUNA in AGÊNCIA LUSA,
2019).

A “escrita da gente” se converteria, portanto, em um mecanismo
de encantamento, que por sua vez se vincula (de forma próxima, mas
não igual) ao cuidado e ao “gesto ético-político” (MACEDO, 2013) que
também estão presentes na concepção de “escrita de si”, “uma atitude
frente à vida” (OLIVEIRA, 2006).
O encantamento é aquilo que dá condição de alguma coisa ser sentido
de mudança política e ser perspectiva de outras construções epistemológicas, é o sustentáculo, não é objeto de estudo, é o que desperta
e impulsiona o agir, é o que dá sentido [...] Esse encantamento como
inspiração formativa é sem começo e sem fim, é um movimento constante. E movimento é conhecimento, é vida, é da ordem do acontecimento, é papel/ação da ancestralidade, aliás, esta é a forma enquanto
o encantamento é o seu conteúdo. É produtor de sentidos, criador de
mundos (MACHADO, 2014, p. 59).

A dimensão política do encantamento, transformadora, legitimadora de uma cosmovisão, ligada a ideais de liberdade e de luta contra a
colonização, que pressupõe enfrentamento, risco e “uma atitude de alteridade” (OLIVEIRA, 2007), nos parece muito potente para alcançar a
“escrita da gente” em sua potência teórico-metodológica (e, por que não,
epistêmica?) e em sua materialização artística por meio da música de
Luedji Luna. “Ninguém se encanta sozinho, ninguém encanta ninguém,
encanta-se sempre em coletividade” (OLIVEIRA, 2007, p. 258).
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Interseccionalidade: opressões múltiplas
que se afetam mutuamente
Lélia Gonzalez propôs na década de 1980 um feminismo afro-latino-americano e o conceito de amefricanidade. Não havia ainda o termo
“interseccionalidade”, mas sua abordagem já considerava a interrelação
entre privilégios no funcionamento da sociedade.
O lugar em que nos situamos determinará nossa interpretação sobre
o duplo fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós o racismo se
constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos que sua articulação com o sexismo
produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular (GONZALEZ, 1984, p. 224, grifos da autora).

Esse “lugar” ao qual Gonzalez se refere entra na contramão da ideia
de um “ser mulher” universal, trata-se de “entender como o lugar social
que certos grupos ocupam restringem oportunidades” (RIBEIRO, 2017,
p. 61). Raça, classe, orientação sexual, identidade de gênero, localização
geográfica e matriz religiosa são algumas das múltiplas possibilidades
daquilo que pode se interseccionar e afetar a experiência de existir e,
portanto, de escrever sobre si, de entrar na disputa de narrativas. Os
privilégios imbricados em muitos desses fatores que se afetam mutuamente são decisivos para entender também o privilégio epistêmico, algo
apontado por Gonzalez e reforçado por Djamila Ribeiro (2017).
As possibilidades estruturais de poder (e de dominação) partem da
imbricação de privilégios (FALQUET; KIAN, 2015), que por sua vez
operam juntos e colaboram conjuntamente para restringir ou potencializar as trajetórias dos sujeitos (BIROLI; MIGUEL, 2015), resultando em
desigualdades, hierarquias e processos de subalternização (RIBEIRO,
2017). Para operacionalizar essa perspectiva metodologicamente, é
necessária uma compreensão dos sujeitos e de suas vidas em seus
respectivos contextos macro e micropolíticos, identificando identidades
e desigualdades sociais de forma conjunta (BILGE, 2009), apontando a
complexa teia de sistemas discriminatórios e processos de desempoderamento (CRENSHAW, 2002).
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A perspectiva interseccional nos permite entender melhor conceitos
como “racismo genderizado”, abordado por Essed e referente “à opressão
racial sofrida por mulheres negras como estruturada por percepções
racistas de papéis de gênero” (KILOMBA, 2019, p. 99, grifo da autora),
e “patriarcado branco” ou “patriarcado racial”, que enfatiza a raça como
fator importante para compreender relações de gênero (KILOMBA,
2019, p. 105).
“Raça” não pode ser separada do gênero nem o gênero pode ser separado da “raça”. A experiência envolve ambos porque construções
racistas baseiam-se em papéis de gênero e vice-versa, e o gênero tem
um impacto na construção de “raça” e na experiência do racismo.
O mito da mulher negra disponível, o homem negro infantilizado, a
mulher muçulmana oprimida, o homem muçulmano agressivo, bem
como o mito da mulher branca emancipada ou do homem branco
liberal são exemplos de como as construções de gênero e de “raça”
interagem. (KILOMBA, 2019, p. 94).

O mito da democracia racial, discutido desde os textos de Lélia
Gonzalez e em muitos outros, nos faz pensar que a naturalização dos
privilégios e o apagamento do racismo tem um efeito maior e mais
devastador: alimenta também outros mitos2 de que machismo, homofobia e transfobia, dentre outros crimes, assim como o racismo, seriam
uma mentira ou não seriam tão problemáticos e/ou sintomáticos da
sociedade em que vivemos.
Sabemos que os suportes e/ou meios de escrita de si podem hierarquizar corpos e espaços, mas, há uma potência de subversão no olhar
para si se compararmos ao olhar objetificante do outro, principalmente
quando este outro é frequentemente o homem branco, heterossexual e
de classe privilegiada.
as experiências ganham forma (estética, política e ética) através do
gesto de “contar” e do “contar-se”, que nos possibilita entender os
devires de nossas identidades. Assim, as experiências narrativizadas
(escritas e organizadas sob a forma de um relato de si) exprimem um
processo transformador que culmina em uma outra forma de ser – ou
2. Destaquemos aqui uma ironia do termo como alusiva aos políticos recém-eleitos a
partir de plataformas higienistas, preconceituosas e de base neofascista.
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em um vir a ser - e, por isso mesmo, elas promovem o confronto entre
diferentes quadros de sentido, desencadeiam rupturas nos processos
rotinizados, geralmente, inquestionáveis do cotidiano, frustram expectativas e deslocam o que é familiar promovendo dissensos. (MARQUES; BIONDI, 2016, p. 162).

Diferentemente de outros tipos de escrita, há uma “construção subjetiva na experiência da escrita, em que se abre a possibilidade do devir,
de ser outro do que se é, escapando às formas biopolíticas de produção
do indivíduo” e um “movimento ativo de constituição da subjetividade”
(RAGO, 2013, p. 52).
Falar da própria subjetividade, fazê-la emergir na escrita aponta, portanto, para uma dimensão política de luta pelo direito de existir em
sua singularidade. Nesse sentido, essa narrativa de si pode ser interpretada como um trabalho militante convidando a refletir sobre os
limites da própria existência, sobre as formas da dominação vividas
por cada mulher no cotidiano da vida social e sobre o poder masculino das instituições que nos afeta incessantemente (RAGO, 2011, p.
15).

A interseccionalidade articulada à escrita de si pode apontar para a
politização da vida privada, em que relações de privilégio/subalternidade/identidade são constituidoras de modos de existência, bem como
de formas de nomear injustiças. A perspectiva interseccional não se
restringe à pesquisa com mulheres e nos ajuda a perceber que as experiências de gênero são, mais que impactadas, redefinidas por outros
fatores. A mulher negra tem sua experiência de gênero completamente
afetada a partir das opressões raciais que sofre. O homem gay negro
não tem privilégios de homem branco ou de um homem heterossexual, podendo sofrer homofobia e racismo no cotidiano, de forma que
é impossível pensar o que é, para ele, ser parte da comunidade gay sem
pensar na opressão racial, ou ser negro sem considerar sua orientação
sexual. Em vez de competir entre si, essas opressões e/ou privilégios são
indissociáveis (RIBEIRO, 2017).
Essas vivências e as opressões/hierarquias que entrecruzam, na perspectiva da escrita de si, não falam apenas de si e das vivências de uma
sujeita, mas jogariam holofotes sobre “como as opressões estruturais
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impedem que indivíduos de certos grupos tenham direito à fala, à humanidade” (RIBEIRO, 2017, p. 67). Nesse sentido, a partir das contribuições oferecidas pela perspectiva interseccional e por muitas correntes
afrocentradas, faz mais sentido pensar em uma “escrita da gente” atravessada no álbum Um corpo no mundo.

Mais que um corpo no mundo (e na música)
Luedji Luna, no álbum Um corpo no mundo, traz uma fluidez entre
as músicas. Isso faz com que as faixas se complementem de tal forma
que é difícil separá-las; formam um todo complexo, propõem uma
“escuta circular” em que uma faixa se conecta à outra, nos remetendo
a um universo com ritmo próprio, em vez de um simples compilado de
músicas, como na passagem de “Asas” para “Dentro Ali” (duas primeiras
músicas do álbum). Esse resultado é obtido com arranjos que montam
estrategicamente momentos de silêncio, minimalismo, mas também
alternam entre momentos de muita percussão e experimentação.
“O álbum, produzido por Sebastian Notini, traz diversas inspirações
e mistura sonoridades como MPB, jazz, ritmos do congo, samba, reggae
e batuque baiano com letras fortes que tratam de temas como pertencimento, imigração e a identidade afro-brasileira” (DORNELAS, 2017).
Vale ressaltar que a escrita musical de Luna não tem qualquer pretensão
de abarcar a complexidade de África e consegue trazer uma diversidade
sonora marcante, se convertendo em uma demarcação política de referências que jamais poderiam ser homogeneizadas. O potencial político
está também no ato de abordar fluxos migratórios e constituições identitárias que recusam (se opõem) a superficialidade do senso comum ainda
pautado por uma perspectiva eurocêntrica. “[...] as identidades são
complexas e múltiplas, e brotam de uma história de respostas mutáveis
às forças econômicas, políticas e culturais, quase sempre em oposição a
outras identidades” (APPIAH, 2016, p.248).
É possível experimentar ciclos de angústia (no reconhecimento de
desigualdades, opressões, violências) e cura (a partir da relação com
elementos e valores ancestrais e de sua valorização) em uma composição complexa que mescla batucada, sotaque soteropolitano (marcante
no ritmo de todos os arranjos musicais), referências a práticas populares
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e paisagens sonoras que nos transportam tanto a paisagens de natureza,
quanto também ao fluxo de pessoas em grandes centros urbanos.
As migrações e o deslocamentos são sugeridos nas letras e nas oscilações de tonalidades e notas, nas sonoridades, como ela mesmo afirma
ao dizer que “mostram uma África estendida e ressignificada. Remete a
travessia e o deslocamento” (DORNELAS, 2017). Isso se deve à artista e
também à equipe de músicos que a acompanha, diversa múltipla como
o resultado obtido no disco: Kato Change (guitarrista queniano), François Muleka (violonista paulista, criado na Bahia e filho de congoleses),
Aniel Somellian (baixista cubano), Rudson Daniel de Salvador (percussionista baiano) e Sebastian Notini (percussionista sueco radicado na
Bahia). (DORNELAS, 2017 e SABAGGA, 2018).
“Dentro Ali” aborda a solidão e, ao mesmo tempo, o deslocamento
como um processo contínuo e repetitivo, algo que não se encerra nas
experiências de um migrante, mas de toda uma comunidade marcada
pelos processos migratórios. O fato da música começar e terminar com
os mesmos versos sugere esse continuum, essa perpetuação do deslocamento. No disco, Salvador e São Paulo se encontram (e se borram)
na configuração de lar, nos ciclos de “plantar, regar, colher” (verso de
“Notícias de Salvador”), na saudade do lugar de origem que se funde
à vontade de compreender o novo. Não se trata apenas de visibilizar
as tramas culturais e sonoras de uma Salvador negra (frequentemente
alvo de tentativas de embranquecimento por produções midiáticas
hegemônicas3), mas de falar de uma São Paulo e de um Brasil que estão
muito longe de serem brancos e homogêneos, de afastamento e recusa
do mito eurocêntrico que ainda influencia e coloniza nossa leitura sobre
o país. Isso atravessa profundamente a biografia da cantora brasileira,
que, ao se mudar para a capital paulista, não se enxergava na cidade,
o que se articula ao não-lugar que é o corpo negro na diáspora, de se
3. Um exemplo recente foi a polêmica que envolveu o elenco eminentemente branco da
novela “Segundo Sol”, do horário nobre da TV Globo, cuja história se passava em cenário
baiano, onde a maioria da população se reconhece como negra e/ou parda. A falta de
representatividade foi alvo de uma recomendação do Ministério Público do Trabalho. Para
mais, ver BRENNER, S. Globo é processada por ausência de atores negros em Segundo
Sol. Metrópoles. 23 de maio de 2018. Disponível em https://bit.ly/34fLcF2. Acesso em 25
de maio de 2021.
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sentir estrangeira no próprio país por características que a aproximam
da maior parte da população (a pele e o corpo racializados) e, ao mesmo
tempo, não ter uma África para onde retornar, devido à ausência de
referências sobre seus antepassados.
A referência à maleta/bagagem/mala de mão parece emblemática:
Caso esteja por vir
Me reconheça ali
Em um domingo de sol
Ou um dia qualquer Apareça!
Me leve a um lugar distante
Me ajude a carregar
Essa maleta
Onde eu guardo meu cansaço
E meus sonhos mais bonitos
E um livro de receitas naturais
E um terço pra um pai nosso
Um pedaço de pão
E um lápis, um caderno
E a vida de meus filhos
Que é tudo que eu tenho
E que é tão meu
E que é tão seu também
É o bem que te confio
Caso esteja por vir
(LUNA, 2017a, grifo nosso).
Atravessei o mar, um sol
Da América do Sul me guia
Trago uma mala de mão
Dentro uma oração, um adeus
(LUNA, 2017b, grifo nosso).

É possível ver, materializados nas letras, aspectos da migração, das
expectativas, de uma mala de mão/maleta (pequena, portanto, mas
carregada de itens importantes à subjetividade da migrante) que é individual e simultaneamente coletiva (fala das experiências e solidão de
muitos dos que migram), inferência fortalecida pelos toques e batidas
ao fundo. Aborda-se uma espera pelo outro, mas que também pode ser
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lida como o pressentimento de que outros virão, partilharão dessa experiência em suas mais diversas facetas.
O imaginário diaspórico que compõe não apenas músicas, mas
também obras literárias africanas, como da ganesa Ama Ata Aidoo e
da nigeriana Bushi Emecheta, evidencia a construção política do lar. De
acordo com Rosemary George (1996), essas narrativas se destacam pelo
uso intenso da “metáfora da bagagem”, seja ela espiritual ou material.
A contínua referência a uma bagagem que deve ser transportada de
um território a outro, ou de um lar originário para outro possível, é
um tropo comum nos textos diaspóricos que remete à condição de
deslocamento dos sujeitos migrantes em suas múltiplas experiências
de trânsito e à necessidade de transplantar tanto as bagagens pessoais
quanto o legado cultural que consigo carregam. (ALMEIDA, 2012, p.
234-235).

Haveria, portanto, a partir de Susan Friedman (2004), uma espécie
de “poética do deslocamento”, “ao se reconhecer o lar como um ‘não
lugar’ ou ‘nenhures’, ou seja, como um espaço que, ao ser deixado para
trás e se tornar devir, se materializa como a fonte do discurso e da escrita
(FRIEDMAN, 2004)” (ALMEIDA, 2012, p. 235). O desejo pelo lar no
processo migratório gera um potencial de reescrita dele (DAVIES, 1994)
poética e politicamente, desnaturalizando (e desestabilizando) práticas
do cotidiano nesse novo lugar, com o olhar do “estrangeiro” aberto à
adaptação, disposto a ressignificá-lo. A escrita aciona identidades em
trânsito (DAVIES, 1994; ALMEIDA, 2012), gerando dissensos em
relação a narrativas uniformes e harmônicas sobre o próprio lar e/ou
sobre um povo. Especialmente quando pensamos a escrita diaspórica da
mulher negra, o lar envolve afeto, mas dificilmente se restringirá a uma
perspectiva de conforto (ALMEIDA, 2012).
Ainda sobre essa perspectiva do lar em trânsito, do vínculo ao lugar
de origem, “Notícias de Salvador” é uma faixa que traz uma cidade para
além dos lugares turísticos, que ultrapassa sua superfície. É um lugar de
pertencimento, de vínculo explicitamente afetivo e religioso. A música
é espécie de prece cantada e, apesar de não analisarmos os clipes neste
texto, vale ressaltar que o clipe desta canção traz uma construção que
remete ao fluxo da vida, que conecta diferentes gerações interligadas
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pela ancestralidade. Música, corpo e natureza são indissociáveis, em
uma perspectiva próxima de religiões de matriz africana, como é o caso
do Candomblé.
A faixa homônima ao nome do disco descreve este corpo no mundo
da cantora: mulher, negra, nordestina, migrante, candomblecista e militante, dentre tantas outras características que a constituem. É um corpo
único (e uma subjetividade singular), mas que sofre opressões partilhadas com tantas outras pessoas cujas características se aproximam às
dela.
Eu sou um corpo, um ser, um corpo só
Tem cor, tem corte
E a história do meu lugar, ô
Eu sou a minha própria embarcação Sou minha própria sorte
(LUNA, 2017b).

Esse corpo com cor, corte e história pode se atrelar diretamente ao
que vive um corpo negro de mulher migrante em São Paulo. Durante a
letra, a mistura linguística, a partir dos versos em francês e em português, intercalados, dá a ideia de encontro, mescla, migração e, ao mesmo
tempo, da experiência de ser recusado diante do outro, da exclusão de
quem fala uma língua estrangeira (ou vem de outra região no próprio
país), que traz a vida, sonhos e esperanças em uma mala de mão e não
em enormes bagagens de marca. A canção chama atenção para o olhar
branco opressor, o perigo ao qual o corpo negro está exposto (e não o
contrário, como é trazido no discurso hegemônico de matriz colonizadora); não importa as qualidades, competências que o sujeito tenha,
ainda será um corpo negro e desvalorizado por sua cor: “Olhares brancos
me fitam/ Há perigo nas esquinas/ E eu falo mais de três línguas” (LUNA,
2017b).
Ainda que “cada rua dessa cidade cinza” seja povoada por esses
corpos, tenha sido erguida por eles, que a cidade seja mais negra,
migrante e diversa do que diz o senso comum, a experiência de ser um
corpo negro ainda é marcada por não ser visto com amor (“E a palavra
amor, cadê?”), como igual. Não importa se o migrante está lá por escolha
ou por pura necessidade, ele está ali e é invisibilizado.
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É notória a solidariedade frente ao outro que também compõe um
“nós”, um “coletivo” que, a partir da migração e das experiências de
ser um corpo no mundo, desnaturaliza a si e ao outro: compreende-se
melhor ao ter contato com espacialidades, temporalidades e modos de
vida distintos, em uma cidade diversa, mas cujo referencial hegemônico
insiste em apagar os encontros de diferenças, opta por objetificar corpos
e restringir formas de vida que destoam do concreto das paisagens e das
subjetividades petrificadas.
Os instrumentos ao fundo se mesclam às vozes de várias pessoas e,
ao final da música, a paisagem sonora destaca a voz de uma migrante
francófona, composição que nos convida a pensar na diversidade de
sons e histórias que coabitam na cidade “mais cosmopolita” do Brasil,
que ainda teima em invisibilizar a pluralidade de corpos e origens de
seus habitantes. Isso também pode remeter ao fato de São Paulo ser um
dos municípios brasileiros mais procurados por imigrantes africanos,
uma vez que a canção nasce no primeiro ano da artista após a mudança
para a metrópole, marcado pelo seu encontro com a imigração africana,
chamando atenção, conforme a própria compositora, para a necessidade
de conexão com sua ancestralidade e de reflexão “sobre quais corpos
têm respeito, dignidade e amor na cidade” (DORNELAS, 2017).
Nesse sentido, não apenas a faixa homônima denuncia a instauração
de um regime necropolítico na sociedade em que vivemos, mas também
duas outras músicas cumprem com essa crítica: “Cabô” e a canção
de encerramento, “Iodo+ Now Frágil”. Necropolítica é um conceito
proposto por Achille Mbembe para nomear um sistema soberano com
“poder e capacidade de decidir quem pode viver e quem deve morrer”
(2006, p.29), sofisticando a ideia foucaultiana de biopoder. Conforme a
própria artista, “Cabô é o choro de uma mãe preta que perde seu filho
pra violência policial. Eu fiz essa canção depois do ocorrido na comunidade Costa Barros, no Rio de Janeiro, em 2015, onde 5 jovens negros
foram assassinados com 111 tiros” (DORNELAS, 2017)4. A dor de uma
mãe enlutada, que perde seu filho jovem para a violência policial, nem
4. Para entender a dimensão do massacre, ver ROJAS, J. As vítimas silenciosas de Costa
Barros. Ponte. Disponível em: <https://ponte.org/as-vitimas-silenciosas-de-costabarros/>. Acesso em 26 de maio de 2021.
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é uma exceção no Estado brasileiro, nem reverbera apenas junto à sua
família: é uma dor coletiva, profunda, que enche de medo e revolta todas
as pessoas negras, tira o direito do jovem negro de viver e das mães
negras de criarem seus filhos para vê-los crescer, testemunhar a construção de suas vidas e a realização de seus sonhos na vida adulta. À
época em que escreveu a letra, Luna não era mãe, mas já se solidarizava
com essas mães e certamente temia que, caso escolhesse ser mãe (o que
ocorre em 2020), grandes seriam as chances de não ver um filho crescer
diante do genocídio dos jovens negros no Brasil.
Parte da música entoa o grito das mulheres que têm sua maternidade negada, a partir da repetição da onomatopeia da dor. A expressão
oral “cabô”, proveniente de “acabou”, remete ao fim da vida e tanto abre
quanto encerra a música. A mistura de axé e reggae no arranjo, junto
à figura de linguagem que remete à dor, compõe um ritmo que parece
sugerir uma mãe embalando um corpo repetidamente em seu colo; uma
dor que, ao contrário da vida do filho, não tem fim e que se repete na
vida de tantas outras mães negras e periféricas, todos os dias.
Ainda no âmbito da denúncia do genocídio dos jovens negros brasileiros pelo Estado, mas com um arranjo menos tenso, está a faixa “Iodo+
Now Frágil”, que encerra o disco, com uma fusão entre canção e poesia,
ambas de autoria de Tatiana Nascimento dos Santos. Segundo Luedji
Luna, “Now Frágil encerra o disco trazendo debates que julgo importante fazer, pautando o encarceramento, o genocídio, a lesbofobia, de
modo bem forte e categórico, a gente buscou leveza no arranjo, e no
modo como recitei, em contraposição ao discurso” (DORNELAS,
2017). É, portanto, um encerramento combativo, com uma mensagem
muito clara: toda a diversidade que escapa ao “ser branco heterossexual universal” não aguenta as opressões caladas, tem voz e poder de
denúncia. O arranjo experimental de jazz parece se apropriar (para
subversão) de artifícios do discurso eurocêntrico, trazendo um tema tão
pesado com aparência de leveza, com uma perspectiva que aparentaria
uma “naturalização”, mas que logo é quebrada por uma intensificação da
altura do som da voz na canção em uma expressão-chave: “roubo colonial”, momento em que a letra sai da abstração e passa a se tornar um
manifesto, a despeito da performance sonora. O equilíbrio, o volume
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baixo da voz e a montagem com os momentos de silêncio fazem com
que haja a necessidade de escuta sem que a cantora grite (literalmente)
para falar de algo urgente5.
Passa-se, então, a falar explicitamente das relações escravistas, de
subjugação dos corpos negros e femininos, sobretudo os lésbicos (tensionando explicitamente interseccionalidades). As instituições sociais são
duramente criticadas e seu potencial de apagamento das diversidades
faz com que presídios, hospícios, escolas e políticas públicas para
mulheres sejam igualados como dispositivos de extermínio dos povos
negros, cujas ancestralidades são aniquiladas diariamente nos processos
de violência simbólica e física, retomando a Chacina de Costa Barros e
abordando o assassinato de Claudia Silva Ferreira, cujo corpo foi arrastado por uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro em 20146.
Também há aí referência a uma experiência pessoal da cantora que se
expande para a vivência da maioria das pessoas negras no Brasil: a configuração do ambiente escolar como extremamente violento, por conta do
racismo e da solidão que as afeta desde a infância7.
O mágico da diáspora:
Des Membrar terra-chão
Mas se eu já fui trovão
Que nada desfez Eu sei ser
Trovão
Que nada desfaz, nem
O capataz
Nem a solidão
Nem estupro corretivo contra
5. Elementos comentados pela cantora em entrevista ao Canal Curta. LUNA, L. "Um corpo
no mundo" da cantora Luedji Luna. Depoimento. Canal Curta. 3 de fevereiro de 2019.
Disponível em: <https://bit.ly/3oOCOWu>. Acesso em 26 de maio de 2021.
6. Mais informações sobre este e outros assassinatos que envolvem policiais e vidas negras
no Brasil em GRAGNANI, J. O desfecho de cinco casos emblemáticos de mortos pela
polícia no Brasil. BBC News Brasil. 10 de junho de 2020. Disponível em: <https://www.
bbc.com/portuguese/brasil-52985308>. Acesso em 26 de maio de 2021.
7. A cantora abordou o ambiente violento vivido na escola em HELAL FILHO, William.
'O ambiente mais violento em que vivi até hoje foi a escola', diz a cantora Luedji Luna. O
Globo. 15 de junho de 2019. Disponível em: <https://glo.bo/3wv6Dhx>. Acesso em 26 de
maio de 2021.
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Sapatão
Os complexos de contenção
Hospício é a mesma coisa que presídio é a mesma coisa que
Escola é a mesma coisa que prisão que a mesma coisa de hospício
É a mesma coisa que
As políticas Uterinas
De extermínio
Dum povo que não é
Reconhecido como civilização
(Mas eu sei ser trovão
E se eu sei ser trovão
Que nada desfez
Eu vou ser trovão
Que nada des
Faz)
Nem a solidão
Nem o capataz
Estupro corretivo contra
Sapatão a loucura da
Solidão capataz queimarem
A herança
De minhas Ancestrais
Arrastarem Cláudia
Pelo camburão
Caveirão
111 Tiros contra
5 Corpos
111 Corpos
Mortos
Na prisão
Eu sei ser trovão?
Que nada desfez?
Eu já fui trovão e se eu já fui trovão eu sei ser trovão!
Eu sei ser trovão que nada
Nada Desfaz
Epahey oyá!
Eu sei ser Trovão
E nada Me desfaz
(NASCIMENTO, LUNA, 2017).

Vale ressaltar que a escrita musical neste encerramento não se limita
a nomear atrocidades contra o povo negro (e contra mulheres negras),
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mas a falar de força e resistência, da potência de mudança a partir da
ancestralidade. A saudação a Iansã não só reverencia a guardiã do
mundo dos mortos, que pode apaziguar a alma, mas se refere a uma
divindade que é senhora dos ventos e das tempestades, uma guerreira,
remetendo à resistência da negritude desde os fluxos diaspóricos (no
desmembramento da terra). Também vale ressaltar, fica clarividente
que a opressão contra as minorias políticas tem uma origem comum: os
valores que sustentam uma sociedade heteropatriarcal e escravocrata.
Além de reconhecer injustiças e nomear opressões, as músicas
ajudam a reencantar a natureza, seja na “árvore como metáfora de força,
beleza e opulência” após um relacionamento abusivo da artista (“Eu sou
uma árvore bonita”) (DORNELAS, 2017), seja na proximidade com a fé
(recorrentemente citada nas letras) e com divindades que ajudam a lidar
com questionamentos pessoais. Em “Asas”, há uma relação forte com a
natureza, uma conexão espiritual com o vento, que também evidencia
a cumplicidade da natureza com a dimensão do desejo, algo reforçado
pela paisagem sonora que explora o barulho do vento como um de seus
elementos centrais.
Já em “Banho de Folhas”, Luedji e Emillie Lapa trazem uma história
real que fala da “procura por um pai de santo na cidade de Salvador, as
folhas citadas foram as indicadas pelo sacerdote” (DORNELAS, 2017).
A “faixa dançante” do disco une as divindades à natureza ao evocar as
folhas de proteção, de cura, de blindagem do corpo e do espírito. A
menção à quarta-feira também pode ser mais uma das muitas referências a Iansã no disco, uma vez que este seria o dia de culto à divindade. O
banho de folhas não só fala de uma prática espiritual, mas pode remeter
ao borramento entre América Latina e África, ao serem buscadas espécies de plantas originárias de ambos os continentes.
Nenhuma resposta
Mas um punhado de folhas sagradas
Pra me curar, pra me afastar de todo mal
Para-raio, bete branca, assa peixe
Abre caminho, patchuli
Para-raio
Para afastar o mal
Para afastar a inveja

A ESCRITA COLETIVA E ANCESTRAL NA MÚSICA DE LUEDJI LUNA

267

Para atrair o amor
Para atrair o que for bom
(LAPA e LUNA, 2017).

A música “Saudação Malungo” tem como principal característica
a emancipação dos povos negros. Luna explica que ela “traz como
principal referência a Revolução Haitiana, do século XVIII, que levou
à eliminação da escravidão e à independência do Haiti, tornando-o a
primeira república governada por pessoas de ascendência africana, uma
história muito pouco contada” (DORNELAS, 2017). Para Antonio Bispo
dos Santos contra-colonização seria o resultado de “todos os processos
de resistência e de luta em defesa dos territórios dos povos contra colonizadores, os símbolos, as significações e os modos de vida praticados
nesses territórios” (SANTOS, 2015, p.48), resistência essa que pode
ser pensada no álbum de Luedji tanto na mobilização de referências
culturais e religiosas, na valorização de elementos da ancestralidade
e no questionamento de práticas sociais, quanto na exaltação de um
fato histórico, que é a Revolução Haitiana, conferindo protagonismo a
um povo frequentemente inferiorizado em seu fluxo migratório mais
recente para o Brasil.

Desnaturalizar opressões para “encantar” a escrita
A escrita de si traz consequências que se materializam, vinculadas
às relações de poder vigentes, justamente pela sua potência de provocar
dissensos, de se articular a mundos possíveis vislumbrados, a um devir
que fabula, na música, nos jornais, nos livros ou nas redes sociais. Ao
propor possibilidades de uma “escrita da gente”, podemos pensar, por
exemplo, nas autobiografias de pessoas africanas escravizadas que
“contam histórias coletivas” (hooks, 2001), na importância de enxergarmos potência em modos de escrever/falar (não necessariamente
autobiográficos) que desafiam silenciamentos de ordem colonial e heteropatriarcal. A legitimidade dessas narrativas pode ajudar toda uma
comunidade a resistir a uma realidade historicamente fragmentada,
além de trazer à tona as ancestralidades e toda a força que emanam.
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A “escrita da gente” está impregnada de uma consciência de si
enquanto parte de um todo. Ela está fortemente atrelada a uma consciência de opressões coletivas que interferem nas possibilidades de subjetividades e de deslocamentos, de forma que atrelam experiências passadas
às condições do presente e às perspectivas de futuro8, deixando de existir
como a/o “Outra/o” para existir como “eu” (KILOMBA, 2019). Narrar-se e tornar-se sujeito passa pelas escolhas não apenas individuais, mas
também pelas condições de escrita (não necessariamente verbal ou em
um “meio de comunicação” legitimado como tal) nas quais se escreve/
fala e pelas possibilidades de reverberação que encontra.
Observamos, a partir da escrita musical de Luedji Luna, o que
Achille Mbembe (2014) chama de tensão entre o si e o outro, entre o
si e o mundo, algo característico do discurso da Negritude. A partir de
Mbembe (2014) e Labou Tansi (1997), consideramos que Luedji evoca
uma escrita turbilhonar, que oscila entre a voz e o grito, configurando
uma estética da transgressão. Tanto a religião, quanto a literatura e a
música desempenhariam, conforme Mbembe, uma função tripla:
escrever, gritar e obrigar o mundo a vir ao mundo. A música, nessa perspectiva, pode atuar como experiência de cura de feridas oriundas de
traumas coloniais, mas também pode ajudar a visibilizar o contexto de
violência estatal que vivemos na “pós-colônia”9, marcados por crueza e
crueldade (MBEMBE, 2014) e cuja afetação se dá de forma coletiva.
O “percurso de consciencialização coletiva” proposto por Grada
Kilomba abrange “negação – culpa – vergonha – reconhecimento – reparação” (KILOMBA, 2019, p. 11). Para alcançar a reparação, há que
se negociar reconhecimento e realidade, transformando “estruturas,
agendas, espaços, posições, dinâmicas, relações subjetivas, vocabulário,
ou seja, através do abandono de privilégios” (KILOMBA, 2019, p. 46).
Não vislumbramos qualquer tipo de reparação ou negociação sem a
possibilidade de uma “escrita da gente”. Do lado de cá, de uma academia
privilegiada, com que olhar estamos dispostos a enxergar? Perceber as
8. Assim como Machado (2014, p. 57) explica que “o tempo da ancestralidade é o tempo
do passado, do presente e de um futuro próximo”.
9. Este termo ajuda a demarcar um processo sócio-histórico de desenvolvimento
profundamente enraizado no colonialismo, que ainda não foi superado.
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resistências e a inventividade na “escrita da gente” parte de uma disposição a desenquadrar sujeitos de perspectivas já consolidadas, deslocar
sentidos hegemônicos e coloniais, mas também de compreender que a
reparação passa pela arte, pela linguagem poética e por estéticas transgressoras.
Para narrar-se, tornar-se autor ou autoridade da sua própria realidade, conforme provoca Kilomba, a “escrita da gente” reivindica, a
partir do ato político de escrever, a reescrita e a releitura de antepassados
silenciados. A “escrita da gente” está, indiscutivelmente, na materialização da obra literária e filosófica de Grada Kilomba, mas pode emergir
também por meio de imagens, de paredes com pixo, dos corpos negros
que carregam consigo gramáticas próprias, da oralidade que reescreve
cotidianamente aquilo que conta... de tantas coisas dificilmente apreensíveis, se enquadradas a partir de chaves conceituais formuladas por
lógicas heteropatriarcais e/ou eurocêntricas.
Abordar a escrita coletiva e ancestral de Luedji Luna nos dá pistas
sobre o processo de contra-colonização da academia (SANTOS, 2015),
mas também sobre a necessidade de não apenas reconhecer a conexão
de muitas experiências vividas por pessoas negras, mas de entendê-las a
partir de sua diversidade, das interseccionalidades que as atravessam, de
forma a não reivindicar que uma artista como ela torne-se uma espécie
de “porta-voz” de povos com especificidades múltiplas. Apesar do nome
de rainha (a primeira africana da etnia Lunda, do início do século
XVII)10, a artista não reivindica para si uma posição de representação.
Tem sua história e narrativa próprias; é um corpo que, na ausência de
referências concretas dos antepassados, escolheu como lugar de referência o mundo.

10. Ver OLIVEIRA, J. “Queria ser a Luedji dos meus pais, do projeto político, mas a Luedji
mesmo é cantora e compositora”. El País. 11 de maio de 2019. Disponível em https://bit.
ly/34g1PR9. Acesso em 26 de maio de 2021.
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Capítulo 12

As lives de Teresa Cristina e a
sociabilidade musical em tempos
de confinamento
Laura Guimarães Corrêa e Lucianna Furtado

Introdução
Em meio à pandemia de Covid-19, a sambista carioca Teresa Cristina tem oferecido conforto, samba e história por meio da realização de
lives – inicialmente, no Twitter, algumas no YouTube, a maioria das mais
recentes no Instagram. A primeira, no dia 16 de março, foi anunciada
em seu perfil no Twitter da seguinte maneira: “Minha gente, hoje às 15h,
pela primeira vez na história desse país irei fazer uma laive cantando
sambas q considero imprescindíveis pra passar esse recolhimento tão
forçado quanto necessário”1. O repertório contou com canções de
Nelson Cavaquinho e Caetano Veloso, dentre outros grandes nomes da
história do samba, e a live também foi enriquecida pela participação de
Hilda Macedo Gomes, mãe de Teresa Cristina (FOLHA DE S. PAULO,
2020). Feliz com o encontro virtual e com a interação com o público, a
1. Mensagem publicada em 16 de março 2020, no perfil de Teresa Cristina no Twitter.
Disponível em: <https://bit.ly/3d0GjT2>. Acesso em 11 maio 2020.
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cantora fez uma nova live no dia seguinte, dessa vez com samba canção
e samba enredo. A transmissão seguinte se concentrou na homenagem
a Paulinho da Viola, tema que se repetiu em abril, com a justificativa de
que “Ninguém pode explicar a vida num samba curto”2: considerando
que apenas uma live seria pouco para a grandeza do compositor, Teresa
Cristina realizou outra, com mais canções e anedotas.
Atendendo aos pedidos de músicas feitos pelos espectadores nos
comentários da própria live, ou via Instagram, Facebook e Twitter,
bem como sugestões de temas, a cantora seguiu com apresentações
frequentes, contemplando sambas de terreiro da Portela e Mangueira,
canções e histórias de Candeia, Zé Ketti e Cartola, Beth Carvalho, Zeca
Pagodinho, Arlindo Cruz, Clara Nunes, Jorge Aragão, além de uma
apresentação dedicada à presença negra no samba e outra com seus
sambas autorais. Também houve encontros dedicados ao repertório
de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Djavan,
Simone e Ângela Ro Ro, do álbum “A Arte Negra”, de Wilson Moreira e
Nei Lopes, homenagens aos estados da Bahia e Minas Gerais, celebração
dos 81 anos de Antônio Pitanga, e uma especial com tema “gatilho”, para
as canções sensuais, românticas e saudosas que atacam os sentimentos
durante o isolamento social da pandemia.
Vemos que, aos poucos, Teresa Cristina expandiu o conteúdo dos
encontros virtuais para outras temáticas e compositores de outros
gêneros musicais, embora o samba ainda seja maioria dentre os repertórios performados até agora e a cantora retome, com frequência, a centralidade do samba na narração de fatos históricos e da construção da sua
subjetividade política, estética, musical. Teresa Cristina entremeia, ao
canto, comentários sobre a história do samba; discussões sobre racismo
e sexismo; anedotas, curiosidades e lembranças sobre os músicos e
canções; conversas e diálogos musicais com convidados e o público:
“Não é só jogar conversa fora. E quando eu canto as músicas, conto
história minha relacionada com essas músicas. A gente aprende muito
com o samba”, afirma a cantora em entrevista ao O Globo (BERTHONE,
2020). Nos comentários, acontecem reencontros, piadas, sugestões de
2. Mensagem publicada em 7 de abril, no perfil de Teresa Cristina no Twitter. Disponível
em: <https://bit.ly/3cUxSZm>. Acesso em 11 maio 2020.
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tema e pedidos de canções, flertes, planos e promessas para depois do
isolamento.
Assim, embora outros músicos também tenham adotado o formato
das lives para se encontrar virtualmente e se comunicar com seus públicos
e patrocinadores durante a pandemia, as de Teresa Cristina apresentam
alguns aspectos que as diferenciam das apresentações dos demais.
Enquanto outros artistas optaram por fazer uma única ou poucas lives,
sejam solo ou como participação em festivais online mais amplos com
outros músicos e bandas, a sambista carioca tem realizado lives todas as
noites. Outro aspecto é que Teresa Cristina optou por cantar a capella,
sem acompanhamento de instrumentos ou playbacks – e apenas alguns
poucos de seus convidados utilizam esses recursos quando entram na
apresentação. A cantora elege um tema ou um músico a ser homenageado a cada edição, mas raramente segue o roteiro da setlist até o fim:
em geral, aparecem convidados não planejados, as conversas navegam
por outros caminhos, o público pede outras canções, e ela trilha os novos
caminhos inesperados com prazer.
É possível identificar, assim, que os encontros promovidos por
Teresa Cristina são menos centralizados na apresentação musical e mais
voltados para formas de convivência e interação afetiva; inspirados no
formato do show ao vivo, mas sem se apegar tanto a seus limites; possibilitando construir e fortalecer laços de proximidade e aprendizado enriquecidos pela música e, em especial, o samba. Na entrevista mencionada
acima, Teresa Cristina destaca:
Passei a fazer (as lives) porque fiquei muito preocupada, desesperada
com a saúde mental. Trabalho com público, vivo em roda de samba,
sempre na rua. Começou a bater uma bad, uma não, várias, insônia...
A live me ajuda porque é como se todo dia tivesse um show, todo dia
um repertório para preparar, todo dia é uma ideia que estou colocando em prática. É a minha cachaça. O momento em que me descontraio, relaxo, durante esses dias pesados que estamos vivendo. Já criei
uma rede de afeto com essas pessoas que me assistem. (BERTHONE,
2020)

Nesse sentido, o escopo da live foi ampliado para além da performance de canto, de modo a contemplar outras formas de sociabilidade
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que orbitam as canções: as práticas de produção e escuta musical, as
memórias afetivas, as dimensões éticas e políticas da música, os atravessamentos sonoros na vida social, as formas de convivência cotidiana
permeadas pelas canções. Nas próximas seções, vamos discutir como
essas formas de sociabilidade ligadas às canções emergem nas lives
diárias de Teresa Cristina, explorando os territórios da cultura musical
acionados e corporificados nesses encontros, para, então, refletir sobre
os modos de reconstrução das subjetividades e políticas possibilitadas
por essas práticas sociais em meio ao contexto atual.

Sociabilidades musicais em isolamento
Com a pandemia de Covid-19 e a necessidade de distanciamento
social para reduzir o contágio, a sociedade vem lidando com uma série
de restrições, adaptações e transformações em suas práticas de trabalho,
de lazer e nas formas de estar juntos. A impossibilidade de aglomeração
de pessoas acabou por suspender as apresentações musicais ao vivo,
desde grandes shows e festivais até o formato voz e violão em bares,
eliminando bruscamente uma parte significativa da fonte de renda dos
artistas e dos momentos de interação com seus públicos. Nesse contexto,
as lives se tornaram um recurso importante para retomar essas atividades de forma segura, à distância, embora as oportunidades de retorno
financeiro e patrocínio não sejam igualmente distribuídas entre todos
os artistas.
Assim, identificamos que houve uma associação direta da live como
substituta temporária para os shows ao vivo, possibilitando aos artistas
a apresentação para um público de centenas, milhares ou, até mesmo,
milhões de pessoas – Marília Mendonça e a dupla Jorge & Matheus ultrapassaram a marca dos 3 milhões de acessos simultâneos (OLIVEIRA,
2020). Acompanhando as lives de Teresa Cristina, no entanto, percebemos que suas escolhas de interpretação, linguagem, narração, cenário
e modos de interação com convidados e públicos se afastam desse
formato dos grandes espetáculos elaborados. Muitas dessas lives mais
“produzidas” que têm acontecido durante a pandemia demandam o
trabalho de profissionais (como músicos e técnicos de som e iluminação) que vão à casa dos artistas para viabilizar o show. Com relação
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à produção, Teresa Cristina conta com o apoio eventual do sobrinho
no abastecimento da cerveja gelada e no manejo do celular e do tablet
para a transmissão. Assim, as lives de Teresa Cristina se aproximam de
modalidades menores e mais íntimas de apresentação, características
de outras formas de sociabilidades ligadas à produção, performance e
escuta musical, que discutiremos a seguir.
As lives de Teresa Cristina se caracterizam por trazer, entremeados
às canções, diversos relatos sobre a história do samba, além de casos
interessantes e humorísticos ligados às canções, seus cantores(as) e
compositores(as). Embora esse recurso não seja tão incomum em
grandes shows tradicionais, a live permite uma abertura que desestabiliza a proporção entre esses tipos de conteúdo: enquanto o show centraliza o foco do artista na performance de uma setlist, apenas pincelando
algumas falas entre elas, Teresa Cristina tem dedicado uma parcela
muito maior de seu tempo de apresentação aos casos, anedotas, curiosidades e contextos sociais que orbitam essas canções, ampliando e enfatizando as dimensões subjetivas, pessoais e políticas dessas(es) musicistas
e suas obras. Ao receber convidados mais experientes, a cantora estabelece conversas que se assemelham a entrevistas, pela riqueza de informações históricas compartilhadas ali. Ao mesmo tempo, muitas dessas
interações têm a informalidade dos papos entre amigos, são encontros
que trazem afetos e lembranças comuns.
Em sua apresentação no seminário “Som e Música em Tempos de
Pandemia” (2020), o pesquisador Tobias Queiroz destacou o protagonismo de Teresa Cristina como um marco político nesse período,
abordando as lives como uma forma possível de estar juntos durante o
isolamento social. O autor enfatiza que a lógica de precariedade técnica
constituída pelas limitações da estrutura visual e da captação de áudio
do Instagram permite abrir margens para uma fruição estética próxima
de uma performance “mais genuína”, valorizando a fala em primeira
pessoa, de maneira intimista. Entendemos que esse caráter pessoal e intimista fortalece a inserção de Teresa Cristina nessa construção comum,
posicionando sua própria subjetividade na narração dessas histórias do
samba, ao compartilhar suas experiências, sensações e sentimentos em
relação às canções, delineando como elas marcaram sua vida.
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Desse modo, as relações com o contexto social, político e cultural dos
sambas ali cantados e narrados também são atravessadas por memórias
pessoais e afetivas sobre as canções e seus músicos, bem como os fatos
históricos e cotidianos que as atravessam e são povoados por essas sonoridades. Trata-se de uma abordagem histórica que não aspira à aura de
objetividade ou neutralidade pretendida por vertentes científicas tradicionais, mas que, ao contrário, considera e valoriza as subjetividades dos
sujeitos na elaboração dessa história, reconhecendo a forma como essas
subjetividades negras, periféricas, artísticas e musicais são centrais na
composição histórica do samba.
Ao relatar a história do samba e de outros gêneros da música popular,
muitas vezes em diálogo com seus convidados, Teresa Cristina enfatiza a
importância das(os) musicistas das gerações passadas – uma prática que
ganha ainda mais relevância frente ao cenário atual, em que não apenas
o setor cultural é negligenciado e os artistas são atacados pelo governo
bolsonarista, mas também a vida das pessoas idosas, grupo de risco
do coronavírus, tem sido desrespeitada por meio da aversão do presidente às exigências de isolamento e distanciamento social. Não bastasse
a perda do status de Ministério, a única ação empreendida, até então,
pela Secretaria Especial de Cultura diante dos efeitos catastróficos da
pandemia na economia do setor cultural foi a extensão geral de prazos
de realização e prestação de contas de editais e projetos já existentes3.
Nesse sentido, a cantora carioca tem incorporado, em suas lives, uma
prática importante das culturas de resistência negras, que é a conexão
com as gerações anteriores, uma forma de reverência pela ancestralidade e sua sabedoria na construção coletiva do samba. Lembrando que,
nas tradições culturais afrodiaspóricas, a ancestralidade não comporta
apenas o sentido dos antepassados da própria família, mas se refere, mais
amplamente, aos antigos de um povo, aos que vieram antes na cons3. Diante desse cenário, foi aprovada a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (14.017/2020),
de autoria da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ). No entanto, muitos obstáculos
têm dificultado o acesso dos artistas e organizações culturais ao benefício: desde a demora
na regulamentação para a distribuição do recurso, passando por falhas na divulgação de
informações, precariedade de estrutura dos municípios para gerenciar a destinação de
recursos, exigência de certificação para comunidades quilombolas e grupos circenses, até
equívocos administrativos no cadastro dos beneficiários.
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trução de nossas culturas, histórias e intelectualidades negras. Além de
lives aos domingos em duetos com sua mãe, Hilda Macedo Gomes, as
homenagens de Teresa Cristina contemplaram o legado de Dona Ivone
Lara, Candeia, Cartola, Elton Medeiros e Tantinho da Mangueira, falecido em abril de 2020.
Ao abrir sua casa virtual para receber amigos e desconhecidos para
cantar e contar o samba, reverenciando seus criadores de gerações
passadas e contemporâneas, Teresa Cristina tece uma colcha de sonoridades e sociabilidades que remete às casas de Tia Ciata e de tantas
outras “Tias Baianas”, espaços centrais na história social e nos imaginários culturais sobre a travessia do samba da Bahia na elaboração de
uma versão carioca de si. Como destaca Muniz Sodré (1998), foi a partir
das casas dessas mulheres, centros de continuidade da Bahia negra no
Rio de Janeiro, que o samba ganhou as ruas e avenidas. O autor afirma
que a casa de Tia Ciata simboliza as estratégias de resistência musical da
comunidade negra contra as investidas de marginalização de suas tradições culturais, articulando sua preservação e sobrevivência para as gerações seguintes. Ao compartilhar suas experiências e seus conhecimentos
sobre as canções, os territórios, as(os) musicistas e a história do samba,
Teresa Cristina demonstra consciência desse legado e da importância de
construir pontes, diálogos e conexões com essa tradição ancestral.
Considerando a centralidade das Tias Baianas da Pequena África
para a historiografia do samba no Rio de Janeiro, o pesquisador Rodrigo
C. S. Gomes (2013) identifica uma tendência do imaginário sobre esse
contexto em posicionar essas mulheres como responsáveis por proteger,
abrigar e viabilizar os ritos musicais, mantendo a comida e bebida e
participando apenas da dança, do coro e das palmas; enquanto o fazer
musical propriamente dito é associado às figuras masculinas. O autor
contesta essa percepção comum e destaca que a presença das Tias
Baianas não se limitava à dimensão doméstica como anfitriãs e apreciadoras, tampouco como mero suporte para os músicos: ao contrário,
as matriarcas do samba foram mulheres atuantes e influentes no meio
musical, emergindo como compositoras, instrumentistas, cantoras e
agentes transformadoras desse território.
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Com suas lives, Teresa Cristina oferece doses diárias de conhecimento sobre o passado e o presente do samba, homenageando a importância das mulheres, em especial, das mulheres negras, nesse mosaico
cultural. Em diversas ocasiões, a cantora relatou dificuldades que ela
e outras mulheres negras enfrentam no meio artístico, desde situações cotidianas à dificuldade de conseguir patrocínios – antes, para a
produção de shows, agora, para a remuneração das lives. Outro ponto
são as críticas ao racismo e sexismo presentes nas letras de determinadas canções, prática comum da cantora em entrevistas ao longo de
sua carreira e também recorrente nesse novo formato de interação com
o público.
As trocas culturais, diálogos e interações acontecem não apenas com
famosos, amigos e convidados de Teresa Cristina, mas também com
anônimos, espectadores frequentes ou casuais, em um tom informal e
descontraído característico de uma celebração em casa, no bar ou em
rodas de samba. A cantora chegou a comentar, em muitas das suas lives,
que tem saudade das rodas de samba que frequentava antes da pandemia,
por ser esse espaço aberto e espontâneo para se reunir, fazer música
e interagir com as pessoas por meio das canções. A entrada de convidados para cantar junto, assim como a relativa flexibilidade na escolha
do repertório, remetem a essa abertura e descontração – seja na participação espontânea, não planejada, de diversos artistas que aparecem na
apresentação ou na decisão de fugir ao tema da setlist quando a cantora
assim deseja, expresso em sua máxima “minha live, minhas regras”.
A cantora já recebeu diversas(os) musicistas e celebridades em
participações curtas na live: Simone Mazzer, Preta Gil, Maria Gadu,
Rico Dalasam, Majur, Dora Morelembaum, Illy Gouveia, Toninho
Geraes, Lúcio Mauro Filho, Caetano Veloso, Chico Buarque, Paulinho
da Viola, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Djamila Ribeiro, Mariene de
Castro, Luciane Dom, Jonathan Ferr, Nilze Carvalho, Letrux, o carnavalesco Leandro Vieira, além de figuras políticas como Marcelo Freixo
e a marcante participação do ex-presidente Lula. Enquanto alguns dos
convidados entraram somente para um bate-papo, com agradecimentos
a Teresa Cristina pela realização das lives, conversas sobre questões políticas ou sugestões para o repertório, a maioria das(os) musicistas contri-
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buíram com a performance de alguma canção – algumas com acompanhamento instrumental ou de playback, outras apenas a capella, como a
própria anfitriã tem feito.
Essa espontaneidade e proximidade nas apresentações musicais, das
interações com o público e das memórias afetivas com o repertório são
aspectos centrais que afastam a configuração das lives de Teresa Cristina
do formato tradicional de grandes shows: por mais acessível que o artista
seja, o show é um espaço profissional, que estabelece uma expectativa de
desempenho condicionada e delimitada pelas relações comerciais que
o atravessam: anúncios, acordos, contratos, vendas de ingressos, dentre
outras. O tom descontraído e espontâneo de suas lives, transmitidas da
intimidade de sua própria casa sem montagem de cenário, sem iluminação ou sonorização profissionais, reveste seus soluços, esquecimento
das letras e eventuais equívocos no tom do canto – seguidos de risadas
e piadas sobre isso – de certo charme de improviso, embora sejam questões que poderiam ser mal vistas em um show, como sinal de falta de
profissionalismo. Na live do dia 27/04, por exemplo, a cantora errou o
tom e comentou, aos risos, que bêbado não pode fazer solfejo. Já nas
lives temáticas da Jovem Guarda, sua mãe, dona Hilda, errou algumas
letras e considerou como uma falta grave, pensando até em parar com
essas apresentações, ao que Teresa Cristina respondeu: “mãe, relaxa,
aqui nós somos nossos patrões” (GOBBI, 2020).
Paralelamente, as expectativas de comportamento em relação ao
público também são diferentes do padrão em grandes shows: em tempo
real nos comentários da live, além das respostas às falas da cantora com
apreciação, empatia e compartilhamento de histórias parecidas, os espectadores também dialogam constantemente entre si, com piadas, brincadeiras, flertes e cantadas que receberiam desaprovação em um teatro
ou casa de show, por atrapalharem a escuta da performance do artista
para os demais espectadores ao seu redor. Em suas lives, no intervalo
entre as músicas ou, algumas vezes, até mesmo no meio do canto, Teresa
Cristina se aproxima da tela do celular ou tablet para ler os comentários,
ver quem está assistindo, cumprimentar os amigos e inseri-los na live
com ou sem planejamento prévio para que possam conversar, contar
narrativas sobre o tema em curso ou sobre outros assuntos, comparti-
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lhar conhecimentos históricos, cantar ou tocar instrumentos musicais.
A configuração mais horizontalizada da interação, proporcionada tanto
pelas características da plataforma digital quanto pela informalidade da
relação estabelecida entre a cantora e seu público, se afasta, assim, da
relação palco-plateia, assemelhando-se mais à disposição e aos modos
de participação popular das rodas de samba.
Contestando o apagamento histórico das mulheres negras na construção do samba, Jurema Werneck (2007) toma a roda de samba em seu
caráter interativo, relacional, com a participação de mulheres e homens
conforme o grau de habilidade musical e capacidade de contribuição
de cada um para a composição coletiva do fazer musical. No entanto, a
autora destaca que, ao longo dos movimentos de negociação das expressões culturais negras com a sociedade branca, esse gesto de modernização levou à destituição dos poderes das mulheres negras, afastando
e apagando-as dos processos de realização do samba. Nesse sentido,
identificamos que Teresa Cristina acaba por reproduzir, em suas lives,
alguns aspectos da interação das rodas de samba, não apenas trazendo
o repertório do samba como fio condutor do encontro e homenageando
seus criadores ancestrais, mas recebendo convidadas(os) para contribuir de maneiras distintas e enfatizando a participação das mulheres,
em especial as mulheres negras, reverenciando sua importância histórica e contemporânea para a composição do samba.
Outro aspecto que afasta as lives de Teresa Cristina de grandes shows
é a divisão do tempo entre os momentos de canto e os momentos de
conversa: no encontro online, há, comparativamente, uma aura de
informalidade e liberdade que permite dedicar mais tempo às falas, às
histórias do samba, às memórias pessoais e, até mesmo, aos desabafos
e manifestações políticas mais explícitas. Em diversas ocasiões, Teresa
Cristina dedicou um tempo considerável das lives para compartilhar
experiências pessoais de racismo – demonstrando a centralidade da
obra de Candeia para sua compreensão sobre a resistência negra e as
lutas antirracistas, bem como a importância da consciência política e
da intelectualidade negra para combater a internalização do racismo na
psique das pessoas negras.
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Outro espaço de sociabilidade musical evocado pelo clima descontraído, pela linguagem e pelas práticas sociais das lives de Teresa Cristina
é o território boêmio, dos bares com samba ao vivo, ponto de encontro
e celebração da vida. A relação não é por acaso: a cantora comentouque,
com as lives, ela se sente de volta aos tempos em que cantava samba no
Bar Semente, na Lapa, ao final da década de 1990 (FERREIRA, 2020).
Além de ser um espaço importante para o avanço de sua carreira artística, essa memória emerge de maneira fortemente entrelaçada com as
relações afetivas e as formas de interagir com os músicos da banda e com
o público, constituindo o entorno desse fazer musical de modo atravessado por práticas sociais características do ambiente dos bares.
Além da coexistência da performance musical com as conversas
sobre os temas mais variados, o próprio horário remete aos modos de
interação nos bares: com alguns encontros nas tardes dos fins de semana,
a maioria das lives da cantora aconteceram tarde da noite e adentrando
as madrugadas, começando logo após a exibição do Big Brother Brasil e,
com o encerramento do programa, passando para as 22h. Nas primeiras
apresentações no novo horário, Teresa Cristina comentou que essa seria
uma boa oportunidade para terminarem a live um pouco mais cedo –
o que, na maioria das vezes, não se concretizou, com os encontros se
estendendo até as 2h com frequência.
Junto à sensação da intimidade, com as conversas e as músicas, a
cerveja adquiriu um posto importante nas lives de Teresa Cristina: os
Cristiners, um grupo de ouvintes e admiradoras(es) da cantora, a presenteiam diariamente com a entrega de cervejas geladas e porções de tira-gosto, sempre acompanhadas por uma mensagem de conforto e agradecimento. Um evento bastante comum é que os convidados assumam o
entretenimento dos espectadores enquanto ela levanta para pegar mais
uma cerveja, ou mesmo que ela peça a seu sobrinho para buscar na
geladeira, em seguida exibindo a garrafa geladíssima diante da câmera
e elogiando a cerveja “cu de foca”. Seus convidados, frequentemente,
também mostram seus copos de cerveja ou taças de vinho, fazendo um
brinde à distância.
Segundo Nei Lopes e Luiz Antônio Simas (2019), a publicidade
frequentemente associa o consumo de cerveja aos sentidos da alegria,
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descontração e companheirismo – construindo, assim, sua ligação com
o mundo do samba. Os autores identificam que, até a década de 1970,
era comum que as capas dos discos de samba fizessem referências a
elementos como mesas de bar e garrafas de cerveja, apontando também
as relações das marcas fabricantes da bebida com patrocínios de escolas
de samba e iniciativas de premiação de rodas de samba.
Outro ponto importante são os flertes que acontecem nos comentários, com trocas de cantadas, elogios, promessas de encontros após o
fim do isolamento social, muitas vezes envolvendo também a própria
Teresa Cristina. As interações de paquera renderam aos contatos virtuais
proporcionados pela live a alcunha de CrisTinder, operando como um
pequeno alívio à saudade dos encontros suspensos durante a “carentena”.
Os “gatilhos” – canções românticas, sensuais ou, popularmente, “de
corno” – são menção recorrente e tiveram uma live inteira dedicada ao
tema, provocando reações emocionadas das(os) espectadoras(es), desabafos de saudade da(o) morena(o) e simulações do “cantar junto” nos
comentários. Outro aspecto inspirado do convívio nos bares e botecos
é a famosa “ida ao banheirão”, os sumiços dos espectadores do espaço
principal de comentários da live, estando, muitas vezes, mais ativos no
grupo paralelo do CrisTinder.
Devido aos modos como o racismo opera a invisibilização, exclusão e
subordinação de pessoas negras nos espaços de sociabilidade, inclusive
em ambientes virtuais, é possível observar uma tendência à criação de
grupos à parte ou “seções” dedicadas à comunidade negra, como é o
caso do Black Twitter, por exemplo. Nesse sentido, o pesquisador Tobias
Queiroz (2020) destaca a criação do CrisTinder e outros casos similares
como uma alternativa ao aplicativo oficial, ocupado majoritariamente
por pessoas brancas. Em sua visão, a partir do caráter intimista e da
recorrência diária, bem como dos aspectos musicais e de representatividade negra, as lives de Teresa Cristina serviram como um vetor de
encontro e reencontro. Para Tobias Queiroz, esses exemplos de conectividade e ocupação de espaços políticos pela comunidade negra possibilitam evidenciar as dinâmicas de hegemonia na esfera virtual.
Curiosamente, a live de Gusttavo Lima parecia buscar uma inspiração
boêmia e de intimidade do lar, nomeada de “Buteco em Casa”. A atmos-
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fera criada, no entanto, foi na direção oposta: ao contrário do toque
caseiro das lives de outros artistas, transmitidas pelo celular e sem equipamento profissional de som ou iluminação, a apresentação do cantor
sertanejo passou por vários cômodos de sua mansão e contou com uma
equipe de suporte considerável. Junto a outros artistas sertanejos que
compartilharam de uma fórmula parecida, com produção elaborada
e presença de banda, Gusttavo Lima recebeu diversas críticas, considerando a possibilidade de exposição desses profissionais ao risco de
contágio pelo coronavírus. A live de Jorge e Mateus, por exemplo, além
da estrutura de produção, mostrava garçons servindo bebidas ao longo
da apresentação. Como afirmou o repórter Lucas Brêda, “O formato vai
além do barzinho e se assemelha muito mais a uma festa privada regada
a álcool, da qual os fãs são convidados virtuais” (BREDA, 2020).
Sem a simplicidade e espontaneidade características dos bares, e
com foco mais direcionado à performance das canções propriamente
dita do que ao contato improvisado com o público, as lives dos sertanejos operaram lógicas de interação distintas das que identificamos
com Teresa Cristina. Além do contraste de produção do evento, as lives
diárias da cantora são transmitidas de sua casa comum, foram realizadas
majoritariamente sem patrocínio4, privilegiam o compartilhamento de
saberes sobre a história do samba e da música popular, narram aspectos
pessoais e subjetivos das(os) compositoras(es) cantadas(os), dedicam
tempo à abertura emocional e aos debates políticos. Esse conjunto, aliado
à maior disposição às conversas com convidadas(os) e espectadoras(es),
que contribuem com histórias pessoais, memes e piadas de forma orgânica, constituem um contexto muito mais próximo da sociabilidade
musical dos bares.
Nesse sentido, colocando em prática modos de interação que evocam
espaços de sociabilidade musical marcados pela proximidade, afeto e
descontração, Teresa Cristina e seu público construíram, de forma rela4. Realizando os encontros virtuais desde meados de março, Teresa Cristina comentou,
em diversas ocasiões, sobre a dificuldade de adquirir patrocínios para shows e, mais
recentemente, para as lives. Em 21/05, anunciou acordo com a marca de cerveja Original,
com a transmissão do evento patrocinado “Roda de Samba Original” no dia 31/05, no
canal oficial da cantora no YouTube.
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cional nesses encontros, um oásis de alívio, conforto mútuo e celebração
da vida em meio à crise sanitária da pandemia e à crise política do
governo bolsonarista.

Música, política e formas possíveis de vida
Um velho samba tem no seu refrão
Toda inspiração pra dissipar esse tempo esquisito
(Mil Coisas – Emicida e Drik Barbosa)

Como vimos, as lives de Teresa Cristina articulam, nos encontros
online, um conjunto de sociabilidades sonoras do samba que remetem
às ideias de alegria, descontração, proximidade e compartilhamento da
vida – contrapontos diretos à angústia, aflição, distanciamento e isolamento social para a sobrevivência que constituem a dupla crise enfrentada pelos brasileiros atualmente: a pandemia e o governo bolsonarista.
Nas redes sociais, o caráter das lives como respiro diante desse contexto
rendeu à cantora o título humorístico de “Ministra da Saúde Mental”.
Em entrevista à Revista Trip Teresa Cristina comenta sobre as incertezas
trazidas pelo cenário, dando a ver as estreitas relações entre as dimensões individual, familiar e coletiva de suas preocupações:
Logo na primeira semana fui ficando muito deprimida, preocupada
com meu futuro. Como vai ser minha sobrevivência sem shows nem
promessas de outros trabalhos? Sou provedora, moro com minha mãe
e minha filha e o dinheiro que eu ganho ajuda minha família. Aí começou aquela coisa de ficar sem sono, um montão de preocupações
na cabeça, essa presença da morte, essa necropolítica instaurada, todo
dia uma notícia ruim.(ZACCARO, 2020)

Descrevendo as lives como uma estratégia para cuidar da mente
nesses tempos difíceis, a cantora explica que, a partir das dúvidas que os
espectadores apresentavam sobre o universo do samba, passou a dedicar
mais tempo às pesquisas e elaboração de repertórios, compartilhando
esses conhecimentos tanto nas falas entre as canções, como por meio
das próprias canções: “O samba tem essa coisa oral, é uma cultura que
a gente vai aprendendo e passando pros outros. Essa foi a maneira que
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encontrei para passar a quarentena sem me deprimir”. Em entrevista
a’O Globo (GOBBI, 2020), ela declara que as lives se tornaram a melhor
parte de seu dia: “é um lugar de acolhimento de afago, onde esqueço da
Covid e dos desmandos políticos do país”. A cantora ressalta ainda que
a força do samba vem precisamente do fato de que esse gênero musical
não nasceu do regozijo, mas da adversidade – “Nós sambamos sobre
as nossas lágrimas. Basta imaginar quantas letras de samba que, sem o
batuque, são poesias tão belas quanto tristes”.
A potência do samba para fortalecer e confortar em períodos de crise
política já havia sido abordado por Teresa Cristina em seu show intitulado “No tempo da delicadeza”, tema a que também dedicou a live do dia
10/05. No encontro online, ela conta que o objetivo do show era oferecer
uma resposta ao desgaste causado pelas tensões políticas na sociedade
e suas consequências nas relações pessoais, mencionando as tentativas
frustradas de dialogar com eleitores bolsonaristas e a exaustão de lidar
com o ódio e preconceito. Rememorando a apresentação com saudade,
a cantora declarou que o espetáculo serviu como um respiro, um alívio
diante desses desafios políticos.
Como declarou Teresa Cristina na entrevista à Trip, “O samba agrega,
isso está na essência. Estamos ali falando de samba, reunindo as pessoas
nesse encontro. O natural da roda de samba é fazer com que as pessoas
tenham essa troca de afeto, criem um vínculo de cumplicidade”. A essa
noção, harmoniza-se o pensamento do historiador Luiz Antônio Simas:
A experiência da escravidão africana nas Américas é, a rigor, uma
experiência de dispersão, fragmentação, quebra de laços associativos
e morte, simbólica e literal. Toda diáspora dispersa. Ela também é, ao
mesmo tempo, uma experiência de reconstrução constante de práticas de coesão, invenção de identidades, dinamização de sociabilidades
e vida. A chibata que bate no lombo e a baqueta que bate no couro do
tambor são as duas faces dessa moeda. Se toda diáspora dispersa, toda
cultura de diáspora é gregária (SIMAS, 2020, p. 46, grifos nossos).

Nesse sentido, as contribuições do samba para a sobrevivência de
nossas subjetividades remontam a tempos anteriores, à sua própria
formação como cultura afrodiaspórica brasileira e como expressão de
resistência das comunidades negras. Ao longo de sua história e suas
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histórias, o samba como gênero musical e, principalmente, como forma
de sociabilidade, emergiu como protesto, denúncia, crítica e contraponto
ao poder; mas, precisamente por ser cultura de resistência, também se
propõe a ser leveza, respiro, alívio e estratégia de reconstrução. Nessa
constituição, o samba toca, canta e faz reverberar sua dimensão de cura
e subversão – para os danos coloniais da escravidão, para os golpes que
o racismo ainda desfere contra os sujeitos negros dessa diáspora, para
os porões da ditadura e suas ramificações contemporâneas sob a forma
do bolsonarismo.
Os encontros virtuais de Teresa Cristina incorporaram, para além
das sonoridades do samba, a potência das sociabilidades desse gênero
musical no fortalecimento de vínculos sociais e reinvenção de identidades de resistência. O potencial do samba para reaproximar e reconectar subjetividades emerge, em suas lives, não apenas como forma de
compensar o isolamento social, mas como respiro diante do espectro
da morte que nos cerca atualmente – com a crise da pandemia que nos
afasta, ameaça e preocupa, e a crise política de um governo eleito sob o
signo da violência e do genocídio. Os modos de emergência do samba,
nesse contexto, dão a ver sua potência gregária como cultura afrodiaspórica, conforme delineado por Simas (2020), capaz de reconstituir
laços comunitários e operar como contraponto à fragmentação, como
subversora da morte e como afirmação da vida.
O relato de Teresa Cristina sobre a ideia de fazer as lives como uma
resposta à preocupação, à insônia, à depressão, à bad e à morte aponta
para aquilo que Freud chamou de pulsão de vida, um conceito complexo
e controverso da psicanálise do qual fazemos uso aqui para pensar na
potência das lives. Esta breve aproximação dos significados da pulsão de
vida – e da pulsão de morte – nos auxilia a pensar não apenas no caráter
individual, mas, principalmente, naquilo que as lives têm de coletivo, de
social, de comum.
As pulsões podem ser entendidas como instintos, impulsos, forças
que atuam nos indivíduos: a demanda interna da pulsão de vida está
ligada à criatividade, ao fazer, à construção, à elaboração, ao movimento,
a alguma transformação. O desejo, a libido, o sexo são, geralmente,
pulsão de vida. Já a pulsão de morte atuaria no sentido de uma estase,
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de uma inatividade que se assemelharia mesmo à destruição. Na pulsão
de morte, está um desejo por não ter desejo e, consequentemente, não
sofrer, não se frustrar. Daí a imobilidade, a inanição, o isolamento, o
desejo de não ter experiências, vivências, existência, isto é, de não viver.
A psicanálise entende que a pulsão de vida e a pulsão de morte são
forças combinadas e que atuam de forma quase simultânea, idealmente
de forma equilibrada. Obviamente, não nos cabe aqui – nem saberíamos – “analisar” Teresa Cristina. O que nos chamou a atenção foi o
surgimento, num contexto de grave crise sanitária e democrática, um
movimento pulsional coletivo em sua live, que passa pela música, pela
história potente do samba, pela construção de um público e por um fazer
criador que é estético e também político. Na produção e na fruição das
lives, há indubitavelmente uma atmosfera festiva, de afeto, criatividade
e diversão. Entretanto, não se trata ali de um hedonismo apolítico, sem
resistência ou proposta. As lives têm caráter político e de resistência,
posição deliberada e afirmada por Teresa Cristina e convidados/as.
A cantora, por diversas vezes em sua fala, se coloca contra preconceitos e racismos, algo que se pode perceber, por exemplo, na escolha do
tema de 01/05/2020, dia internacional do trabalho. Teresa Cristina, filha
de um homem baiano, negro, trabalhador, feirante, escolheu “Bahia”
como tema do Dia do Trabalhador, de propósito, contrariando e desafiando o mito racista de que os nordestinos são pessoas preguiçosas, que
não trabalham. A cantora conta ao longo da live que, quando criança,
era acordada às quatro da manhã pelo movimento de seu pai a caminho
do trabalho. Dessa escolha e dessa fala, surge um diálogo nos comentários em que alguém cita uma tese de doutorado sobre o mito da preguiça
baiana, da antropóloga Elisete Zanlorenzi (1998). Dessa forma, a interação nos comentários extrapola e enriquece os signos e os significados
produzidos pela artista.
Outros temas surgem nas lives, como o da solidão da mulher negra.
Ela lembra de vezes em que ficava sem par para dançar na adolescência,
ao que várias mulheres negras reagem nos comentários, contando que
o mesmo acontecia com elas. Ao falar da importância do trabalho de
Simone e Angela Rorô, a sambista recorda que à vida afetiva e sexual das
cantoras era dada uma importância desnecessária quando elas surgiram
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como estrelas, como se o fato de serem lésbicas fosse mais relevante que
suas carreiras. Em outros momentos, surgem comentários relacionados
ao momento político atual, como manifestações em defesa das universidades públicas e do Sistema Único de Saúde, por exemplo.
Nas lives de Teresa Cristina, estão presentes a ação, o envolvimento, a
empolgação, o prazer, a paquera, o amor, o humor. Contra a estagnação
e o sofrimento numa realidade que se mostra quase insuportável em
diversos aspectos, a sambista propõe (re)construção, (re)afirmação da
vida, desejo de viver e de compartilhar arte e história. O samba, essa
construção coletiva de saber e de resistência da diáspora negra, nos
presenteia com essas sonoridades e sociabilidades de pulsão de vida, em
meio aos espectros da morte – da pandemia e do governo, crises que
estão entrelaçadas e se agravam mutuamente.
Concluímos este texto em meio à pandemia, isoladas, mas em comunicação graças às redes e às comunidades que se formam nelas. Acreditando que, finda a tempestade, o sol nascerá. Os tempos são sombrios
e, por isso mesmo, é preciso cantar Agora, o samba de Dona Ivone Lara
que ouvimos – e cantamos juntas – numa live da Teresa Cristina em sua
homenagem, e que termina assim: “Não vale a pena penar / E nem se
perder / Perdendo a festa do viver”.
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Esta coleção agrupa obras resultantes de parcerias e
cooperações acadêmicas entre o PPGCOM-UFMG e outras
universidades nacionais e internacionais, cujos projetos
deram origem a textos comuns, abordagens cruzadas e
aproximações conceituais marcadas pelo delicado jogo das
dissonâncias.
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