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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo refletir sobre o empoderamento e os regimes 

de verdade nas canções de Marília Mendonça, considerando os discursos que constituem o 

acontecimento do “feminejo”. As ideias de empoderamento e de regimes de verdade sobre as 

quais se busca refletir puderam ser constatadas por meio de uma regularidade enunciativa 

captada em matérias da mídia digital sobre as canções da referida cantora bem como, de forma 

geral, sobre as canções do “feminejo”, nome atribuído a um grupo de mulheres da música 

sertaneja que passou a ter visibilidade nas diferentes mídias a partir de 2016. A fim de atingir o 

objetivo proposto, procura-se perceber se o empoderamento do qual falam os enunciados da 

mídia digital se aproxima da noção de empoderamento dos estudos feministas bem como, 

também, compreender quais técnicas de saber e mecanismos de poder atuam na construção de 

uma ideia de verdade sobre as canções interpretadas pela cantora. Por este trabalho se inserir 

nos estudos discursivos foucaultianos e por eles ser amparado, as noções de enunciado, 

discurso, regularidade enunciativa, arquivo, bem como a de dispositivo, com as quais 

dialogamos, são apresentadas conforme as formulações de Michel Foucault e sua entrada nos 

postulados da Análise de Discurso Francesa (AD). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cuja 

análise utiliza-se do método arqueológico do filósofo francês. Parte-se, pois, dos ditos, dos 

enunciados, dos discursos, a fim de perceber como as relações de poder se instauram, de que 

tipo são essas relações e como atuam nas práticas de subjetivação. Durante os estudos e as 

análises do corpus, que se constitui de enunciados da mídia digital e de letras das canções de 

Marília Mendonça, confirmamos nossa hipótese inicial de que o empoderamento que se atribui 

à cantora é resultado dos mecanismos de poder da racionalidade neoliberal, que já constitui o 

sujeito feminino da atualidade ocidental, assim como a afirmação de que suas canções dizem a 

verdade sobre o amor romântico é efeito do dispositivo amoroso que, juntamente a outros 

dispositivos de poder e com a racionalidade neoliberal, governa as mulheres.  

 

Palavras-chave: Discurso. Verdade. Empoderamento. Neoliberalismo. Contraconduta. 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to reflect about the empowerment and truth regimes in the songs 

of Marília Mendonça, considering the discourses that constitute the event of the “feminejo”. 

The ideas of empowerment and truth regimes on which we seek to reflect about could be 

verified through an enunciative regularity captured in digital media articles about the songs of 

the referred singer as well as, in general, about the songs of the “feminejo”, name attributed to 

a group of women of the Brazilian country music that started to have visibility in different 

media from the year of 2016. In order to achieve the proposed objective, we seek to understand 

whether the empowerment of which the utterances of digital media refer to comes close to the 

notion of empowerment of feminist studies as well as to understand which knowledge 

techniques and mechanisms of power act in the construction of an idea of truth about the songs 

sung by the singer. For this work to be inserted in Foucault discursive studies and for being 

supported by them, the notions of utterance, discourse, enunciative regularity, archive, as well 

as that of the dispositif with which this work dialogues are presented according to formulations 

made by Michel Foucault and his entry into the postulates of the French Speech Analysis (AD). 

It is a qualitative research, which analysis uses the archeological method of the French 

philosopher. It starts, therefore, from the sayings, the utterances, the discourses in order to 

understand how the power relations are established, what kind these relations are and how they 

act in the practices of subjectivation. During the studies and analysis of the corpus, which 

consists of utterances from the digital media and lyrics from Marília Mendonça's songs, we 

confirm our initial hypothesis that the empowerment attributed to the singer is the result of the 

mechanisms of power of neoliberal rationality, which  already constitutes the female subject of 

the current western, as well as the claim that her songs tell the truth about romantic love is the 

effect of the loving dispositif, which together with other devices of power and with neoliberal 

rationality, govern women. 

 

Keywords: Discourse. Truth. Empowerment. Neoliberalism. Counter-conduct. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não queria ter de haver 

com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse ao meu redor como uma 

transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os outros 

respondessem à minha expectativa, e de onde as verdades se elevassem, uma a uma; 

eu não teria senão de me deixar levar, nela e por ela, como um destroço feliz. 

(FOUCAULT, 2006, p. 7). 

 

A epígrafe escolhida para a introdução desta dissertação revela um desejo que ora ou 

outra angustiava o ato da minha escritura: não ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso. 

Ah, os discursos! O que pode haver de presunçoso, de violento, de autoritário neles: 

materializados nos murmúrios corriqueiros do dia a dia, nos corpos esculpidos em academias, 

nas escolas sucateadas, na exaltação da ditadura, nas câmeras de segurança, no medo de tudo, 

no sinistro, no notório, no risível. Lá estão eles carregando “[...] poderes e perigos que mal se 

imagina” (FOUCAULT, 2006, p. 8). Portanto, essa inquietação. Inquietação de saber que os 

discursos supõem lutas, “[...] vitórias, ferimentos, dominações, servidões, através de tantas 

palavras cujo uso há tanto tempo reduziu as asperidades [...]” (FOUCAULT, 2006, p. 8). 

Inquietação de saber que no ato da escrita, aqui, neste caso, da escrita acadêmica, está em jogo 

essa vontade de verdade que nos atravessa. 

E não menos por ela, contudo nem menos, também, por uma coragem de verdade que 

em tempos de fragilidades, esmorecimentos, dores e tanto cansaço (esse cansaço dos que tentam 

aniquilar nossos sonhos, nos coagir, nos violar, nos matar), é que essa coragem precisa, mais 

do nunca, prevalecer sobre qualquer medo. A escrita não é meramente um ato pretensioso dos 

que buscam institucionalizar os discursos, ela pode ser um ato de resistência. É um ato de 

resistência, principalmente, quando estamos à beira do colapso do que aprendemos a chamar 

de humanidade, quando os regimes de verdade esvaziam as relações e nos colocam uns contra 

os outros na instauração de uma concorrência ininterrupta, em que não é preciso apenas vencer, 

mas aniquilar o inimigo. O título deste trabalho, é parte do resultado de um estudo que parte de 

um acontecimento discursivo, em 2016, quando as mídias passam a discursivizar sobre um 

determinado grupo de cantoras que ganha visibilidade no mundo masculino da música 

sertaneja, dentre elas, Marília Mendonça recebe notório destaque.  

Lembro-me bem de tê-la visto pela primeira vez em um programa de TV, no Caldeirão 

do Huck, para ser mais específica. A goiana Marília Mendonça entoou um “Êêêêêê infiel” e a 

plateia toda cantou com ela. Não prestei muita atenção. Apesar da forte presença da música 

sertaneja no estado de Goiás e, por isso, ter tido constante contato com ela, meu interesse 

musical sempre recaiu em outros gêneros e observava muito pouco os cantores desse segmento 
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musical. Entretanto, comecei a notar certa recorrência da participação de Mendonça em 

programas de TV de grande audiência. Não apenas ela. Comecei a notar a grande participação 

de outras cantoras sertanejas nesses programas. Naiara Azevedo e as duplas Maiara & Maraísa 

e Simone & Simaria pareciam estar em todo lugar, desde programas de canais por assinatura 

como GNT e Multishow aos programas de canais abertos. No ano seguinte, podia-se vê-las em 

um programa ou outro, como o Encontro, comandado por Fátima Bernardes, em que, a 

propósito, essas cantoras são ávidas participantes desde 2016. Já em 2018, Simone & Simaria 

passaram a integrar a equipe de técnicos do The Voice Kids, versão infantil e adolescente do 

The Voice Brasil. Uma espécie de show de talentos da música produzido e exibido pela Rede 

Globo de televisão. Enquanto isso, Naiara Azevedo participaria do quadro “Show dos 

Famosos” do Domingão do Faustão, no primeiro semestre do referido ano. 

Soma-se a isso o fato de que parecia quase inevitável, desde o final de 2016, morar em 

Goiânia sem ter escutado, nem ao menos uma vez, a canção “Infiel”, interpretada por Marília 

Mendonça; “50 reais”, interpretada por Naiara Azevedo, e “10%”, interpretada por Maiara & 

Maraísa. “Infiel”, a propósito, havia sido a canção mais tocada em todas as rádios e serviços de 

streaming (como o Spotify e o Deezer) do país, segundo o G1, site de notícias da Rede Globo, 

em matéria publicada no dia 13 de dezembro de 2016. Os “10%” de Maiara & Maraísa e os “50 

reais” de Naiara Azevedo ficaram em terceiro e oitavo lugar, respectivamente.  

A visibilidade dada pela mídia televisiva a essas cantoras passou-me a interessar. Passei 

a assistir às entrevistas, a fim de observar o que se iluminava sobre elas, o que lhes perguntavam, 

que afirmações os apresentadores faziam, como apareciam, de quais quadros participavam etc. 

Contudo, foram nas mídias digitais, principalmente, em enunciados produzidos e 

materializados em blogs, redes sociais, matérias diversas de jornais e revistas que me deparei 

com o uso do neologismo “feminejo”, uma junção das palavras “feminino” e “sertanejo”, para 

se referir a esse grupo de cantoras. Percebi que havia uma euforia em relação a elas que 

ultrapassava e muito a mídia televisiva. E foi, a partir daí, que me lancei nas matérias publicadas 

nessas mídias no empenho de procurar perceber as cintilações, as reverberações sobre o 

“feminejo” (DELEUZE, 2005). Na análise inicial das matérias selecionadas, foi possível 

perceber, de imediato, uma regularidade enunciativa em relação a uma ideia de empoderamento 
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feminino ou de “sofrência”1 empoderada nas músicas cantadas por elas. Contudo, muitas dessas 

matérias apontavam Marília Mendonça como sendo a grande representante do “feminejo” 

empoderado, “rainha do Brasil”, “suas canções empoderavam as mulheres”. Algumas mais 

entusiastas apontavam as canções do “feminejo”, mas, principalmente, de Marília como sendo 

de base feminista. Ademais, foi possível não perceber apenas uma ideia de empoderamento (e 

empoderamento feminista) sobre as canções interpretadas por Marília Mendonça, mas, do 

mesmo modo, uma ideia de verdade, de verdadeiro nessas canções. Estava eu, portanto, diante 

de um acontecimento, essa emergência que move analistas do discurso na estratificação dos 

enunciados (DELEUZE, 2005). 

Já sabia que seria necessário empreender uma análise das canções do “feminejo” a fim 

de refletir, questionar e até refutar, se a análise me permitisse, sobre o estatuto de 

empoderamento atribuído a essas canções. Todavia, as cintilações e as reverberações em relação 

à Marília Mendonça e às canções que interpreta levaram-me a estabelecer um recorte 

considerando apenas suas canções para fins de análise. Se o “feminejo” era um acontecimento 

discursivo relevante e digno de ser olhado mais de perto, Marília Mendonça o era ainda mais. 

Os leitores e estudiosos de Michel Foucault sabem bem que a verdade foi problemática 

importantíssima nas análises desse filósofo e creio que, para seus não leitores, as discussões 

feitas neste texto devem, mesmo que timidamente e sem qualquer pretensão de ineditismo (já 

que o próprio Foucault (2002) nos dissera certa vez que era muito difícil dizer alguma coisa 

nova), apontar a razão de estar fazendo tal afirmativa. Ademais, 2016 foi o fatídico ano do golpe 

que tirou da presidência do Brasil uma mulher democraticamente eleita. Creio que não seja 

necessário lembrar o fatídico episódio da votação do impeachment na Câmara dos Deputados. 

O ano de 2016 também foi o ano que se pôde ver a mídia deste país desqualificar Dilma 

Rousseff2 das mais diversas formas e de ver o sempre parcial Jornal Nacional travar uma guerra 

contra ela, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores (PT), de 

                                                           
1 “Sofrência” é um neologismo que, de acordo com alguns dicionários como o Priberan, é a junção da palavra 

sofrimento com a palavra carência. Ou seja, popularmente falando, “uma baita dor de cotovelo”. A sofrência, 

contudo, não é característica temática apenas desse grupo de cantoras. Esse neologismo já era utilizado, com 

menor intensidade, talvez, para se referir a canções do gênero sertanejo antes de 2016, ano, conforme já 

mencionamos, as cantoras do “feminejo” passam a ter visibilidade na mídia nacional. Outrossim, a “sofrência”, 

hoje, não é uma peculiaridade apenas do gênero sertanejo. Canções cujo tema é o sofrimento amoroso têm 

recebido essa denominação, como é o caso das canções de Duda Beat, uma cantora pernambucana que mescla 

reggae, brega, pop e outros estilos musicais.  
2 Vale lembrar, a título de exemplo, a capa da edição nº 2416, de 6 de abril de 2016, da revista IstoÉ, em que uma 

foto da ex-presidenta de Dilma Rousseff ao que, de fato, parecia estar bastante irritada por razões óbvias com a 

seguinte manchete: “As explosões nervosas de Dilma”. Palavras e expressões como surtos de descontrole, 

nervosismo rechearam a reportagem para afirmar que ela já não possuía mais condições emocionais para reger 

o país. 
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forma geral. A derrubada de Dilma, em sua grande maioria, por homens, pelos “homens de 

bem” do Congresso e a subida de Michel Temer à presidência, assim como o fato de ele ter 

escolhido uma equipe predominantemente masculina, já sinalizava que as lutas feministas e de 

outros movimentos sociais enfrentariam um patriarcado raivoso e hipócrita, muito bem 

representado pela figura de Aécio Neves e pastores-deputados como Marco Feliciano. 

Assim, nesse cenário turbulento que foi o de 2016, um grupo de cantoras do gênero 

musical mais ouvido do país, sempre representado quase que predominantemente por homens 

cantando canções que têm sido acusadas de sexistas e machistas, mais especificamente, uma 

das cantoras mais ouvidas do país, cantando músicas consideradas empoderadas (e para os mais 

entusiastas, de empoderamento feminista), era um acontecimento que traria um alento e 

revelaria o quão avançamos na luta contra o machismo e a misoginia. Será? Pesquisas têm 

revelado como efeitos de verdade são produzidos pelos discursos midiáticos. Esses discursos 

constroem verdades, mocinhos heróis, bandidos, e é função dos analistas do discurso mostrar o 

que pode haver de perigoso, de violento, de presunçoso neles; que lutas e vitórias eles supõem. 

Nesse sentido, mesmo com as angústias que isso carrega, entramos na ordem arriscada do 

discurso.  

E passo, a partir daqui, a enunciar a partir de um “nós”. Como não há enunciado que 

não preceda outros (FOUCAULT, 2002), não falo sozinha neste texto, nem são minhas análises 

o resultado de um sujeito feminino cognoscente, cujo pensamento é um caminho solitário da 

epifania, da introspecção e de uma (sempre presunçosa?) vontade de verdade. Quando falo (e 

sobre isso os bakhtinianos devem concordar comigo), falam comigo minha orientadora, os 

amigos que discutiram comigo a pesquisa, os estudiosos a quem recorri para dar sustentação 

aos dizeres que aqui estão. Somos nós, portanto, que estamos enunciando.  

Nosso objetivo com esta pesquisa é o de refletir sobre o empoderamento e os regimes 

de  verdade nas canções de Marília Mendonça, na tentativa de perceber, de forma específica, se 

o empoderamento do qual falam os enunciados da mídia digital se aproxima da noção de 

empoderamento dos estudos feministas, bem como, também, o de compreender quais técnicas 

de saber e mecanismos de poder atuam na construção de uma ideia de verdade sobre as canções 

por ela interpretadas. Nosso trabalho se insere nos estudos discursivos foucaultianos e por eles 

é amparado. Trata-se de uma pesquisa, cuja análise utiliza-se do método arqueológico de 

Foucault (2002). Partimos dos ditos, dos enunciados, dos discursos. A partir da materialidade 

enunciativa, buscamos analisar se os enunciados estabelecem uma regularidade, como as 

relações de poder se instauram, de que tipo são essas relações e como atuam nas práticas de 

subjetivação. É método, pois nem as análises arqueológicas ou genealógicas do filósofo tem 
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“[...] como objetivo fundar uma ciência, construir uma teoria ou se constituir como sistema [...]” 

(MACHADO, 1985, p. XI). Ademais, para ele toda teoria é provisória, uma vez que depende 

do desenvolvimento da pesquisa (MACHADO, 1985). Em suma, são os dados que poderão 

dizer ao analista que modo proceder à análise e que reflexões teóricas eles podem suscitar. Não 

se trata, portanto, de tentar “imitar” as análises foucaultianas, mas de, a partir delas e inspiradas 

por elas e por toda uma construção teórica que Foucault pôde realizar por meio delas, 

empreender nossa análise para chegar aos objetivos de pesquisa pretendidos. 

Isto posto, a fim de alcançar os objetivos de pesquisa propostos e os procedimentos de 

análise que eles exigiam, esta dissertação apresenta três seções, além da introdução, assim 

divididas: Na segunda seção, procuramos entender as condições de possibilidade dos discursos 

para a emergência do acontecimento “feminejo”. Veremos que o acontecimento discursivo faz 

parte da trama histórica dos discursos que possibilitará, em determinado momento, que algo 

possa ser dito e não outra coisa em seu lugar. Toda discursivização midiática em torno do 

“feminejo” e de Marília Mendonça possui, portanto, uma série de eventos que a antecedem, 

sucedem e coexistem com essa discursivização, a começar pela própria história da música 

sertaneja no Brasil.  

Assim, veremos quais eventos antecedem o “feminejo” e que podem ter colaborado para 

o que chamamos anteriormente de euforia em relação a esse grupo de cantoras. Nessa parte 

discutimos, também, sobre as regularidades enunciativas detectadas nas matérias selecionadas 

em jornais e revistas digitais para compor o corpus desta pesquisa, conforme já comentamos 

nesta introdução. Detectar essas regularidades foi condição basilar para a divisão das duas 

seções seguintes, posto que não bastava apenas uma análise dos enunciados selecionados, mas 

de saber, a partir da análise das canções, se era possível corroborar, refutar tais enunciados e 

aquilo que eles iluminam, conforme veremos mais adiante. As noções de enunciado, discurso, 

acontecimento, regularidade enunciativa e arquivo, as quais estamos nos referindo, serão 

brevemente apresentadas. E como já dissemos, nosso trabalho se insere e é amparado pelos 

estudos foucaultianos do discurso, e, nesse caso, essas noções são as formuladas e apresentadas 

pelo filósofo francês na obra A arqueologia do saber (FOUCAULT, 2002).  

Na terceira seção, discutimos sobre a problemática da verdade em Foucault, a partir de 

análises e considerações feitas pelo autor francês, principalmente, em cursos ministrados no 

Collège de France e em obras como História da sexualidade: a vontade de saber (2017). Trata-

se de breve discussão, cujo recorte considerou os deslocamentos de Foucault na analítica do 

poder na década de 1970 e, posteriormente, na década de 1980. Muito do que apresentamos se 

ampara nos estudos de Candiotto (2013) sobre o que ele considera ser uma crítica da verdade, 
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todo o grande percurso analítico percorrido pelo filósofo francês. Veremos, portanto, que o que 

interessava a Michel Foucault não é aquilo que se toma por conteúdo falso ou verdadeiro, mas 

os efeitos que a produção da verdade provoca. O que o interessava, portanto, eram os regimes 

de verdade. Veremos que, para ele, não pode haver verdade sem poder. A verdade é produzida 

por técnicas de saber e mecanismos de poder e, do mesmo modo, a verdade possibilita o 

exercício do poder.  

Assim, mostraremos como os discursos e os dispositivos, resultados da relação imanente 

entre saber/poder colaboram para a produção de verdades, que logo, colaboram, do mesmo 

modo, na produção de sujeitos. Os sujeitos são, assim, efeito das técnicas de poder e das 

tecnologias de verdade. Dessa maneira, poderemos observar como um dispositivo poderoso 

chamado amoroso (SWAIN, 2008) colabora para que os sujeitos da enunciação das matérias 

selecionadas reconheçam a verdade do amor nas canções interpretadas por Mendonça, posto 

que todas têm como tema central “o amor romântico”. Nessa mesma seção, apresentamos e 

refletimos sobre a noção de empoderamento debatido por Berth (2019) no livro cujo título é 

Empoderamento, lançado na coletânea Feminismos plurais. O debate realizado pela autora é 

essencial para tentarmos compreender se a noção de empoderamento que os enunciados da 

mídia digital nos permitem vislumbrar se alia à noção de empoderamento tomada pelos 

feminismos, uma vez que, conforme já dissemos, alguns dos enunciados deixam entrever que 

se trata de empoderamento de base feminista. 

Uma das indagações que tínhamos, ao captar as regularidades enunciativas na mídia 

digital, era se a ideia de empoderamento defendida pelos feminismos coaduna com a noção de 

poder e resistência em Foucault. Nesse sentido, o título da subseção 3.1 questiona se o 

empoderamento se aproximaria, em alguma medida, da noção de prática de si, de cuidado de 

si, refletida por Foucault, quando este se empenha numa genealogia da ética, no início da década 

de 1980. Assim, a pergunta que guiou a produção da referida parte era se o empoderamento 

feminista seria contraconduta não apenas dirigida ao machismo, mas, igualmente ao regime de 

verdade neoliberal, cada vez mais entranhado na sociedade brasileira. Isso posto, as discussões 

e reflexões promovidas nesse subitem e na seção 3, de forma geral, são fundamentais para a 

análise empreendida a seguir.  

Na quarta seção, fazemos a análise de 10 canções interpretadas por Marília Mendonça, 

com intuito de procurarmos chegar aos objetivos de pesquisa pretendidos. Para a seleção das 

canções, consultamos as listas das canções, da referida cantora, mais tocadas nas rádio 

nacionais, divulgadas pela plataforma Crowley (https://charts.crowley.com.br/), bem como as 

canções mais tocadas na plataforma de streaming Spotify.  

https://charts.crowley.com.br/
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A partir da análise das canções, retomamos os enunciados apresentados na segunda 

seção, a fim de questionar e refletir sobre o empoderamento e os regimes de verdade que esses 

enunciados atribuem às canções da cantora. Para realizar a análise das canções, as discussões 

de Foucault (2008a) no curso de 1979, Nascimento da biopolítica, foram fundamentais, posto 

que mostram como o neoliberalismo se torna uma racionalidade de Estado, uma forma de 

governo dos homens. Respaldam também nossas análises as discussões promovidas por 

Sampaio (2019), Oksala (2019), entre outros, no livro Neoliberalismo, feminismo e 

contracondutas que, a partir das pesquisas do filósofo em relação ao neoliberalismo, oferecem 

reflexões importantes e que muito colaboraram e respaldaram as considerações que fazemos. 

É relevante comentar que, na busca que empreendemos por trabalhos que se 

aproximassem, de alguma forma, do tema de nossa pesquisa, encontramos apenas o artigo 

intitulado As realidades de Marília Mendonça: uma análise entre o discurso musical e o 

discurso midiático da cantora (2018), de Gabriela Lázara dos Santos e Carolina Dantas 

Figueiredo, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que toma por objeto de análise 

as canções de Marília Mendonça, a fim de responder se essas ou se Marília podem ser 

consideradas feministas ou não. Sob o viés da análise do discurso, o objetivo das autoras é o de 

tentar responder, a partir de declarações da cantora e da análise de quatro letras de canções 

compostas (em parceria com outros compositores) e cantadas por ela, se Marília se encaixa no 

perfil de mulher conservadora ou feminista. As autoras chegam à conclusão de que não se pode 

enquadrá-la em nenhum dos dois perfis. 

Nossa pesquisa não nos revelou nenhuma dissertação ou tese que tomasse, 

especificamente, Marília Mendonça ou suas canções como objeto. Todavia, a dissertação de 

Schneider Pereira Caixeta, na área da linguística, com o título Agora eu fiquei doce: o discurso 

da autoestima no sertanejo universitário (2016), a partir da análise dialógica do discurso, sob 

a ótica de preceitos do círculo bakhtiniano, como enunciado, réplica, discurso de outrem, 

procura mostrar evidências que sugerem apresentação da autoestima masculina e feminina em 

letras de canções do sertanejo universitário de 2012 até 2016. Neste ano, de acordo com ele, 

começam a surgir enunciados que apontam para o surgimento de uma autoestima considerada 

feminista. O autor, aliás, acredita que a música sertaneja cantada por mulheres para mulheres é 

uma forma de engajamento feminista. A segunda seção, inclusive, de sua dissertação, debate 

questões históricas e atuais sobre o feminismo e a música sertaneja.  

Todavia, consideramos que a percepção do autor acerca de uma certa resistência 

feminista na música sertaneja é um tanto romantizada e precipitada, posto que ignora uma série 

de questões problemáticas, a nosso ver, que os enunciados das canções revelam, tal como o fato 
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de as mulheres continuarem legitimando uma posição de mero objeto para os homens. Nesse 

aspecto, acreditamos que Caixeta (2016) tenha perdido a oportunidade de explorar melhor essas 

questões. Ademais, o autor toma como recorte videoclipes de canções publicadas apenas no 

YouTube de cantoras pouco conhecidas e ignora o fato de que a música sertaneja está inserida 

numa indústria fonográfica.  

Dentre as obras que consideramos mais atuais e relevantes no que tange à discussão 

sobre o universo sertanejo, há a tese intitulada Cowboys do asfalto: música sertaneja e 

modernização brasileira (2011), de Gustavo Alonso, que utilizamos como referência para o 

esboço histórico que apresentamos sobre a música sertaneja na segunda seção, cujas 529 

páginas foram transformadas em livro pelo autor e lançado em 2015 pela editora Civilização 

Brasileira. Na sua tese, Alonso (2011) trata da modernização da música rural no Brasil, toma 

como parâmetro a ainda atual disputa entre música caipira e música sertaneja e procura entender 

e questionar os discursos que legitimam tal divisão. Esforça-se para discutir a marginalização 

da produção sertaneja durante os anos ditatoriais e o período Collor, bem como o repúdio das 

elites sociais e culturais do país por esse tipo de música. E percorre a história da música 

sertaneja dos anos de 1970 até os anos de 1990: do repúdio, demarcação e periferização da 

produção até a consagração, mercantilização e a institucionalização do gênero.  

Por último, há a dissertação de Gabriel Barbosa Rossi da Silva, Música sertaneja 

contemporânea: indústria cultural e consumo (2018), que também utilizamos como referência 

para o breve histórico que mencionamos anteriormente. G. Silva (2018) se interessa, do mesmo 

modo que Alonso (2011), pelo debate entre a música caipira e a música sertaneja, mas diferente 

desse autor, ela chega até o sertanejo universitário; aponta os possíveis caminhos que levaram 

esse gênero a ser um dos de maior sucesso no Brasil; procura por meio de declarações dos 

próprios cantores compreender porque é chamado de universitário e discute a trajetória de 

compositoras que conseguiram se tornar cantoras desse segmento, como as do chamado 

“feminejo”, festejadas por falarem de relacionamento e amor sob o ponto de vista feminino. G. 

Silva (2018) ainda chama a atenção para o fato de que grande parte das canções cantadas pelas 

duplas ou cantoras femininas não são compostas por elas. E mesmo quando há a participação 

das cantoras na composição de alguma música, observa-se um número muito maior de homens 

que participam das produções das letras. E conclui que “[...] a realidade é diferente do discurso 

do ‘feminejo’ comercial [...]” (SILVA, G., 2018, p. 95), posto que a indústria fonográfica 

parece, na verdade, apostar em um novo público para o gênero, o que, para tanto, faz-se 

necessário que esse público se identifique com ele. 
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A análise de G. Silva (2018) corrobora com a nossa hipótese de que é necessário olhar 

com sincera atenção para o status de empoderamento feminino nas canções de Marília 

Mendonça. Acreditamos, no entanto, que nosso trabalho avança em relação à análise feita por 

ele e por Figueiredo e Santos (2018), por colocarmos em discussão a noção de empoderamento 

e de procurar compreender se essa noção se relaciona à de resistência e contraconduta 

postuladas por Foucault. Soma-se a isso o fato de incluirmos uma reflexão sobre o estatuto de 

verdade que é atribuído às canções da referida cantora. 

Acreditamos, por tudo o que foi exposto, que esta dissertação contribui para os estudos 

da análise do discurso – mais especificamente, com as pesquisas de estudos discursivos 

foucaultianos –, posto que coloca em discussão discursos que podem atuar na subjetivação dos 

indivíduos, mais especificamente do sujeito mulher, uma vez que o estatuto de verdadeiro 

desses discursos os torna privilegiados para a produção de sentidos e de modos de ser e de agir.  

E sabe-se que os discursos considerados como verdadeiros poderão excluir os que, 

consequentemente, serão considerados falsos, silenciá-los, interditá-los e até condená-los. É 

sempre numa forma de exclusão que se dá a distinção do verdadeiro e do falso (FOUCAULT, 

2006). Nesse sentido, observar os “murmúrios” desse nosso tempo nas mídias é fator social e 

historicamente relevante.  

Por fim, cremos ser importante acrescentar que este trabalho não faz uma crítica à 

Marília Mendonça, nem toma Marília como sujeito fundador de um discurso, posto que a 

análise do discurso de orientação foucaultiana não parte de um sujeito cognoscente. Foucault 

(2002) entende o discurso como práticas que criam/formam/constituem os objetos de que 

tratam. Assim, tanto os sujeitos quanto os objetos são construídos no interior dessas práticas 

que, por sua vez, são constituídas numa articulação entre poderes e saberes. O sujeito é, pois, 

não o fundador dos discursos, mas efeito deles, efeito da articulação entre poderes e saberes e, 

logo, dos jogos de verdade. Marília Mendonça ocupa uma posição (a de cantora) que poderia 

ser ocupada por qualquer outra cantora da seara sertaneja, haja vista se tratar de indústria 

fonográfica e ídolos poderem ser construídos. E mesmo que Marília faça parte do grupo de 

compositores de algumas canções, ela não deixa de ser efeito das técnicas de poder e das 

tecnologias de verdade. Assim como somos todos nós.  
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2 O ACONTECIMENTO “FEMINEJO”: DAS CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE 

DOS DISCURSOS ÀS REGULARIDADES ENUNCIATIVAS NA MÍDA DIGITAL 

 

O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos nos 

apoderar. (FOUCAULT, 2006, p. 10). 

 

Na obra A arqueologia do saber, Foucault (2002, p. 31) pondera que a análise dos 

discursos coloca a seguinte questão: “como apareceu um determinado enunciado e não outro 

em seu lugar?”. Tal questão põe em evidência não os estratos da língua, mas a irrupção dos 

acontecimentos discursivos. São eles dos quais devemos, inicialmente, tratar. Noção primeira, 

pois que move o olhar do analista para o objeto de seu interesse, considerando que o 

acontecimento deve ser entendido como uma emergência, como algo que pode ser dito (e não 

uma outra coisa), em um dado momento, em uma determinada sociedade. 

Nesse sentido, pode-se entender o acontecimento discursivo como uma singularidade 

que pode passar despercebida aos olhos menos atentos. Por essa razão, o filósofo francês diz 

ser necessário uma certa conversão do olhar para captar o enunciado, para captar o momento 

em que ele surge. Não por menos que Guilhaumou (2009, p. 130, grifo do autor) afirma que o 

acontecimento somente pode ser percebido no momento em que surge: “O acontecimento 

introduz no continuum do mundo as multiplicadas possibilidades de uma produção de sentido 

irredutível a um contexto ‘externo’. Ele é a própria origem do sentido, ele faz sentido”. Sentido, 

aqui, não compreendido como uma intencionalidade, mas como aquilo que pode ser repetido, 

transformado, ressignificado, que sugere algo, que possui valor (FOUCAULT, 2002). O 

sentido, portanto, é tomado na direção de mostrar a emergência de determinado enunciado, a 

rede enunciativa na qual ele se insere, a que tipo de saber ou de saberes se filia, que poderes os 

sustentam ou como fazem determinados poderes, que verdades eles podem construir ou quais 

verdades eles podem manter ou descartar. 

Ao nos atentarmos para o acontecimento “feminejo”, cuja percepção primeira se deu 

pela visibilidade atribuída às suas principais representantes na mídia televisiva, o que nos 

direcionou a procurar observar os enunciados produzidos sobre elas nas mídias digitais, 

tomamos a pergunta que orienta o início da análise arqueológica, repensando-a da seguinte 

forma: quais as condições de emergência da rede enunciativa que se formou sobre as cantoras 

do “feminejo”? Mesmo que nosso recorte tenha privilegiado uma discussão sobre as canções e 

os enunciados sobre Marília Mendonça, ela se insere na rede discursiva em torno desse 

acontecimento. Ela se insere nele e é dele, pois, que consideramos importante partir. 
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Nesta seção, discutiremos sobre o “feminejo”, abordando as condições de possibilidades 

dos discursos e a emergência desse acontecimento, assim como as regularidades enunciativas 

que se formaram na mídia digital em torno dele e de Marília Mendonça. Veremos que a 

discursivização sobre as maiores representantes desse grupo de cantoras se relaciona, de certa 

forma, a uma rede enunciativa cujos enunciados vislumbram atravessamentos do discurso 

feminista no que tange à problematização, às campanhas nas redes sociais contra assédio sexual 

e moral e aos relacionamentos abusivos, bem como ao surgimento de vários perfis considerados 

feministas nessas mesmas redes. Mostraremos, mais detalhadamente, os enunciados que nos 

possibilitaram chegar às regularidades enunciativas sobre o “feminejo” e sobre as canções de 

Marília Mendonça, o que nos motivou a estabelecer um recorte, considerando os ditos sobre ela 

e suas canções.  

 

2.1 AS CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADES DOS DISCURSOS E A EMERGÊNCIA DO 

ACONTECIMENTO 

 

Comentamos que, ao nos indagarmos sobre a possibilidade de existência de um 

determinado enunciado e não outro, colocamos em evidência a irrupção de um acontecimento. 

Sendo assim, o enunciado é um acontecimento. Um acontecimento que nem a língua ou os 

sentidos podem esgotar completamente (FOUCAULT, 2002). Ao considerar as condições de 

possibilidade dos enunciados, coloca-se em jogo as condições de possibilidade dos próprios 

discursos. Nesse sentido, consideramos pertinente, antes de iniciarmos as discussões sobre a 

emergência do acontecimento “feminejo”, comentarmos, brevemente, sobre as noções de 

enunciado e de discurso, as quais amparam as reflexões propostas neste estudo. 

O conceito de enunciado desenvolvido por Foucault na A arqueologia do saber afasta 

esse termo de uma concepção meramente estruturante de linguagem. Por ser acontecimento, 

não se pode concebê-lo como “[...] uma unidade do mesmo gênero da frase, proposição ou ato 

de linguagem; não se apoia nos mesmos critérios; mas não é tão pouco uma unidade como um 

objeto material poderia ser, tendo seus limites e sua independência” (FOUCAULT, 2002, p. 

98). O autor ainda frisa que o enunciado pode ser um conjunto de letras ou uma sequência de 

símbolos, desde que eles estejam ligados a um referencial, constituído de leis de possibilidade, 

“[...] de regras de existência para os objetos que aí se encontram nomeados, designados ou 

descritos” (FOUCAULT, 2002, p. 104).  

É o referencial, portanto, que irá possibilitar traçar a diferença entre o nível gramatical 

e o nível da enunciação, conforme esclarece o autor:  
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O referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o campo de emergência, a 

instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos, dos estados de coisas e das 

relações que são postas em jogo pelo próprio enunciado; define as possibilidades de 

aparecimento e de delimitação do que dá à frase seu sentido, à proposição seu valor 

de verdade. É esse conjunto que caracteriza o nível enunciativo da formulação, por 

oposição a seu nível gramatical e a seu nível lógico: através da relação com esses 

diversos domínios de possibilidade, o enunciado faz de um sintagma, ou de uma série 

de símbolos, uma frase que pode, ou não, atribuir um sentido, uma proposição que 

pode receber ou não um valor de verdade. (FOUCAULT, 2002, p. 104-105, grifo do 

autor).  

 

O excerto acima nos permite dizer que uma frase, uma oração, uma proposição terão 

status de enunciado, ou seja, ultrapassarão o gramatical para o enunciativo, quando se puder 

atribuir a elas um sentido, quando fizerem parte de uma rede interdiscursiva relacionada a um 

tipo de discurso ou mesmo a diferentes discursos. Podemos então afirmar que o enunciado 

exerce uma função que irá conferir às frases, às orações, às proposições, aos atos de fala, a um 

conjunto de símbolos ou de letras o estatuto de discurso (NAVARRO, 2008). O enunciado é, 

pois, unidade do discurso.  

Os discursos podem ser entendidos como um conjunto de enunciados que se situam 

numa determinada regularidade, já que são dispersos e podem ser retomados, repetidos, 

transformados, esquecidos e reativados, tempos depois. É dotado, assim sendo, de 

materialidade repetível. Contudo, ao pensar nos discursos como um conjunto de enunciados, 

deve-se ter o cuidado de não os supor apenas como um conjunto de signos, os quais se utiliza 

para designar coisas (FOUCAULT, 2002). É preciso sempre que se leve em consideração a sua 

força: essa voz motriz, objetivante que ecoa constantemente nos dizendo o que ser e como agir, 

posto que o discurso coloca em jogo a questão do poder. Ele é um bem 

 

[...] finito, limitado, desejável, útil – que tem suas regras de aparecimento e também 

suas condições de apropriação e de utilização; um bem que coloca, por conseguinte, 

desde sua existência (e não simplesmente em suas ‘aplicações práticas’), a questão do 

poder; um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta política 

(FOUCAULT, 2002, p. 139, grifo do autor).  

 

Nas análises arqueológicas, Foucault buscava entender como os enunciados, 

correlacionados, produziam saberes e verdades. Ora, assim posto, podemos deduzir que não há 

neutralidade nos discursos. Se armados a partir de saberes, principalmente por aquilo que se 

entende por científico, então é possível dizer que eles são estimados, privilegiados por 

produzirem verdades (ARAÚJO, 2006). E por essa mesma razão é que não se pode dizer tudo. 

O discurso é controlado. Sua produção é controlada, organizada, selecionada. Ou seja, em um 

momento, que é histórico, determinadas coisas poderão ser enunciadas e outras não. 
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Na aula inaugural no Collège de France, pronunciada no dia 2 de dezembro de 1970, 

quando suas análises começam a destacar mais explicitamente a problemática do poder3, o 

filósofo apresenta procedimentos externos e internos que permitem o controle, a seleção, a 

organização e a redistribuição da produção do discurso “[...] que têm por função conjurar seus 

poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade [...]” (FOUCAULT, 2006, p. 9). O autor cita como procedimentos de controle 

externo a interdição (que se refere ao fato de que não se pode falar sobre tudo e nem é qualquer 

pessoa que pode dizer sobre determinados objetos); a separação e a rejeição (tal como a 

distinção entre razão e loucura) e a vontade de verdade (FOUCAULT, 2006, p. 9). O 

comentário, o autor e as disciplinas são tidos pelo arquegenealogista como procedimentos de 

controle interno e “[...] funcionam, sobretudo, a título de princípios de classificação, de 

ordenação, de distribuição, como se tratasse, desta vez, de submeter outra dimensão do discurso, 

a do acontecimento e do acaso” (FOUCAULT, 2006, p. 21). 

Foucault (2006) cita, por último, um terceiro grupo de procedimentos que permitem o 

controle dos discursos: o ritual, a doutrina e as sociedades dos discursos. Esses processos atuam 

para determinar as condições de seu funcionamento, de impor aos que os pronunciam um 

número de regras tal que coíbam que todos possam ter acesso a eles. Das formas de controle 

apresentadas, a vontade de verdade é sobre a qual ele se detém mais longamente, que é 

reconduzida mais profundamente “[...] pelo modo como o saber é aplicado em uma sociedade, 

como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” (FOUCAULT, 2006, p. 

17). Na vontade de enunciar o verdadeiro, está em jogo o desejo e o poder. Dentre os 

procedimentos de controle externo, ele entende que a vontade de verdade, “amparada sobre um 

suporte e uma distribuição institucional”, tende a exercer sobre os outros discursos “uma 

espécie de pressão e como que um poder de coerção” (FOUCAULT, 2006, p. 18). 

E nessa vontade de verdade, como ele mesmo afirma, que já atravessou séculos, 

institucionalmente amparada – nesses nossos tempos, de forma contundente, midiaticamente 

amparada –, e tomando de empréstimo uma frase do filósofo (FOUCAULT, 2006, p. 10), “e 

isso a história não cessa de nos ensinar”, que vemos o perigo da construção do verdadeiro e do 

silenciamento do que é considerado falso. Se o nazismo pode sobreviver por pouco mais de 

                                                           
3 É fato que a questão do poder é mais central nas histórias genealógicas do filósofo. Todavia seus respingos podem 

ser vistos na arqueologia. Na obra A história da loucura na Idade Média, por exemplo, a figura do louco surge 

a partir do discurso sobre a loucura (FOUCAULT, 1997). Ele, institucionalmente, assim denominado, só é 

possível a partir de um determinado saber que será enunciado por aquele que formalmente tem acesso a ele. E é 

ele, esse sujeito do saber, quem poderá dizer sobre o louco, estabelecer normas de tratá-lo, de quem sabe, 

conduzir-lhe a vida. Vê-se, assim, que essa relação, já é perceptível nas análises arqueológicas.  
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uma década é porque contou com uma produção discursiva significativa em que Hitler era posto 

como o herói da nação. A verdade, midiaticamente construída, pode transformar fascistas em 

mitos e, em inimigos, os que antes já foram considerados heróis. O discurso não é, assim, algo 

perene e de indelével neutralidade e objetividade.  

Entrar na “ordem arriscada do discurso” (FOUCAULT, 2006, p. 7) requer um esforço 

reflexivo no sentido de pensar nas condições de suas possibilidades, no caso desta pesquisa, 

dos discursos sobre as canções de Marília Mendonça produzidos e veiculados na mídia digital. 

Retomando a questão que move as reflexões desta seção, quais as condições de emergência da 

rede enunciativa que se formou sobre as cantoras do feminejo?, lembramo-nos do que Foucault 

nos mostra: o acontecimento não é algo aleatório. O enunciado acontecimento é uma 

emergência que faz parte das regras históricas de possibilidade dos discursos. Se é possível 

dizer sobre o “feminejo”, se é possível, ainda, que o “feminejo” seja um neologismo para se 

referir a essas cantoras, é que ele se conecta à trama histórica dos discursos. Conforme já 

mencionamos, a partir de Foucault (2002), não há nunca um enunciado que não preceda outro. 

Para melhor entender quais enunciados o precediam (o acontecimento “feminejo”), 

lançamos um breve olhar sobre a história da música sertaneja no Brasil e os eventos 

relacionados às condições sociais das mulheres no país. Para enunciar sobre a história da música 

sertaneja, conforme já mencionamos, utilizamos as pesquisas de Alonso (2011, 2015) e G. Silva 

(2018) como referência. Nosso objetivo não é o de mencionar as contradições, as críticas que 

fazem desse estilo um palco de rupturas e permanências, mas a de evidenciar a predominância 

de vozes masculinas que marcam a trajetória da música sertaneja que tem sido acusada, ao 

longo dos tempos, conforme esses autores, de romper com as tradições da música caipira e ser 

mero produto da indústria cultural, alienante e pobre culturalmente, não sendo, se não outra 

coisa, um desserviço para a classe trabalhadora. 

Não desconsideramos, obviamente, tais críticas, principalmente as que concernem ao 

fato de ela ser, também, assim como vários outros estilos musicais, produto da indústria cultural. 

Todavia, a dicotomia entre caipira ou sertanejo, alienante ou não, como tem sido recorrente, 

principalmente nas pesquisas das décadas de 1970 a 1990, conforme Alonso (2015), são 

desatentas a questões, tais como: quais saberes e verdades as canções sertanejas sustentam? 

Bem como: quais saberes e verdades elas conseguem produzir?. O fato é que a música sertaneja 

ascendeu gradativamente, tornando-se, hoje, o gênero musical mais ouvido por brasileiros de 

diferentes classes sociais (ALONSO, 2011, 2015; SILVA, G., 2018). Assim, se ela é um 

desserviço, obviamente, que não apenas para a classe trabalhadora.  
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Alonso (2011, 2015) e G. Silva (2018) destacam a gravação do primeiro álbum de 

Cornélio Pires, em 1929, bancado por ele próprio, depois de ter sido desacreditado pela 

gravadora Colúmbia, um marco importante do início da popularização da música sertaneja. 

Com o sucesso da vendagem de seus discos, a gravadora RCA-Victor convidou o violeiro 

Mandy com o propósito de ele criar um outro grupo chamado Turma Caipira da Victor que 

concorreria com a turma de Cornélio (SILVA, G., 2018). O sucesso das duas turmas, na década 

de 1930, estimulou cantores e duplas como Alvarenga & Ranchinho, José Rielli, Raul Torres 

& Florêncio, João Pacífico, Athos Campos, Serrinha, Brinquinho & Brioso a iniciarem carreira 

profissional no campo da música sertaneja (ALONSO, 2011).  

Na década seguinte, conforme Alonso (2011, 2015), Tonico e Tinoco formam uma das 

duplas mais importantes do sertanejo. “Chico Mineiro”, gravada por eles em 1946, é 

considerada um clássico. A grande temática da música sertaneja, nessa década, se relacionava 

ao homem do campo. As narrativas de caráter épico tratavam da vida e de suas fatalidades, da 

morte, do amor não correspondido, de traições. Sem as influências de outros instrumentos, 

como se nota nas décadas seguintes, as performances musicais sertanejas da referida década 

contavam com a viola caipira e o violão acústico que acompanhavam os duetos com vozes 

paralelas (ALONSO, 2011). As duplas e cantores de maior destaque nessa época, segundo o 

autor, são Tonico & Tinoco, Cascatinha & Inhana, Mario Zan, Nhô Pai, Capitão Furtado, 

Luizinho & Limeira, José Fortuna, Carreirinho, Palmeira & Piraci, Anacleto Rosas Júnior, Zé 

Carreiro e Lourival dos Santos (ALONSO, 2011). Como se percebe, em duas décadas, apenas 

Inhana, que fazia dupla com Cascatinha, é citada como cantora que teve certo destaque na 

música sertaneja. 

Contudo, a década de 1950 contou com um pouco mais de representatividade feminina 

nesse segmento musical. Inhana estaria na ativa, ao lado de Cascatinha. As irmãs Galvão se 

tornariam uma dupla importante nessa década, e Inezita Barroso lançaria seu primeiro álbum. 

Nessa década, para Alonso (2011, 2015), a dicotomia caipira x sertaneja, tradição x indústria 

cultural, iria se estabelecer, e folcloristas como Inezita teceriam duras críticas a qualquer cantor 

ou dupla que introduzisse ritmos estrangeiros à música sertaneja. Vale acrescentar que, 

conforme G. Silva (2018), foi na década anterior, nos anos 1940, com a expansão do rádio, que 

se inicia a introdução de ritmos de outros países nesse gênero de música. Porém, mesmo com 

as críticas dos folcloristas, a música sertaneja não parava de se popularizar e duplas como Tião 

Carrero & Pardinho fariam bastante sucesso.  

As duas décadas seguintes, entretanto, como a que as antecedem, careceriam de 

representatividade feminina no gênero sertanejo. Os anos 1960 seriam marcados pela 
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introdução elétrica no conjunto de instrumentos e pelo flerte com a ditadura militar. Ao que G. 

Silva (2018) aponta, esse gênero continuara recebendo críticas dos que eram ligados ao que se 

considerava como música sertaneja tradicional, o que, todavia, não impedira que as inovações 

na música sertaneja se ampliassem. Ao introduzirem a guitarra elétrica em suas músicas, Leo 

Canhoto & Robertinho as aproximavam do rock internacional. Além de receberem comentários 

negativos de artistas que consideravam que o hibridismo e a influência internacional 

descaracterizam a tradição da música sertaneja, suas canções ainda tiveram críticas de 

intelectuais de esquerda opositores à ditadura, já que muitas de suas canções tinham como mote 

“[...] uma noção de justiça construída a partir de filmes ‘B’ de faroestes estadunidenses, que 

também é coincidente com a ideologia correspondente ao governo ditatorial da época” 4 

(SILVA, G. 2018, p. 41, grifo do autor). 

G. Silva (2018) comenta que o processo de influência de ritmos estrangeiros na música 

sertaneja atinge seu ponto mais alto nos anos de 1970, com os já mencionados Leo Canhoto & 

Robertinho e Milionário & José Rico. De acordo com Alonso (2011), no final da referida década 

e início da década de 1980, duplas como Christian & Ralf, Chitãozinho & Xororó contribuíram 

para construir modernizações nesse estilo musical. Além da guitarra elétrica, essas duplas 

inseriram o teclado e a bateria no conjunto de instrumentos de suas canções e começariam a 

produzir e realizar shows grandiosos (ALONSO, 2011). A década de 1980 é igualmente 

marcada por uma enorme expansão do interesse da indústria da música pelo gênero sertanejo 

(ALONSO, 2011, 2015). E é na referida década, em comparação às anteriores, que se pode 

observar um número maior de vozes femininas ressoarem no cenário predominantemente 

masculino da música sertaneja. Assim sendo, são destaques, nesse período, As marcianas e as 

cantoras (sem nenhum vínculo de parentesco) Sula Miranda e Roberta Miranda. Esta última foi 

a que conseguiu maior destaque, sendo uma das primeiras a obter participação em programas 

de TV de grandes emissoras, como a Rede Globo. Apesar de já atuar como compositora do 

gênero em questão, Roberta só conseguiu seu primeiro álbum em 1986, depois de Jair 

Rodrigues gravar “Majestade, o sabiá”, em 1985, canção composta por ela (ALONSO, 2011, 

2015).  

                                                           
4 Apesar do destaque dado à dupla Leo Canhoto & Robertinho, muito mais pelo fato de eles terem introduzido a 

guitarra elétrica em suas canções, o que parece ter colaborado, de certa forma, para a renovação do ritmo na 

década de 1970 e influenciado outras duplas nas décadas seguintes, consideramos importante mencionar que 

Alonso (2011, 2015) discorre sobre a simpatia de outras duplas sertanejas e de cantores da Música Popular 

Brasileira (MPB) pelo governo da ditadura militar. Os apontamentos do referido autor são relevantes e 

demonstram que houve muito mais consenso e apoio popular ao regime ditatorial, no Brasil, do que se costuma 

divulgar e acreditar.  
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Todavia, o número de duplas e cantores masculinos, no segmento, ainda seria 

esmagador apesar do sucesso de Roberta Miranda. No final dos anos 1980 e início de 1990 

(considerada a mais romântica da música sertaneja) duplas como Leandro e Leonardo, Zezé di 

Camargo & Luciano, João Paulo & Daniel, Rick & Renner e Gean & Geovane podiam ser 

ouvidas em diferentes rádios do país (ALONSO, 2011, 2015). Conforme G. Silva (2018), em 

meados dos anos de 1995, estreia na Rede Globo de televisão o programa Amigos, apresentado 

por Zezé di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo e Chitãozinho & Xororó. O autor afirma 

que a produção do referido programa inicia a consolidação desse segmento musical na mídia 

televisiva, o que não implica ter sido a partir dela que essas duplas se tornaram famosas. Ao 

contrário, o programa foi produzido justamente devido ao grande sucesso que elas já estavam 

fazendo no país (SILVA, G., 2018).  

A música sertaneja dos anos 2000 passou a levar a alcunha de “universitário”. G. Silva 

(2018) comenta que César Menotte & Fabiano e João Bosco & Vinícius, considerados 

percussores desse movimento, atribuem esse termo ao público que os ouvia, quando ainda 

faziam shows em bares e em pequenos eventos, que eram frequentados, majoritariamente, por 

estudantes universitários. Além de assistir aos shows, os estudantes divulgavam as duplas para 

colegas, amigos e parentes. No entanto, de acordo com o autor, não há consenso entre os 

cantores no que tange ao termo universitário para designar a música sertaneja dos anos 2000. 

Mas há certo consenso referente ao fato de os cantores desse segmento não considerarem o 

sertanejo universitário um movimento a parte. Para eles, trata-se de música sertaneja com 

algumas inovações em relação ao que se produzia desse segmento na década de 1990. 

Com temas mais românticos de 2005 até 2010, o gênero musical em questão transitou, 

depois desse período, para temas que envolviam festas, bebedeiras, traições, incentivo ao 

adultério e ostentação financeira (SILVA, G., 2018). A música sertaneja dos anos 2000 também 

contou com o advento das redes sociais e a ampliação do acesso à internet no Brasil para a 

divulgação do trabalho de vários cantores e duplas. O YouTube, por exemplo, que vem 

reconfigurando as formas de se ter visibilidade, oportunizou a muitos deles, como Marília 

Mendonça, se tornarem conhecidos e conquistar algum público antes mesmo de conseguirem 

gravar um álbum profissionalmente.  

Dentre as duplas e cantores sertanejos de maior sucesso do início dos anos 2000 até 

2015 estão Paula Fernandes, Victor & Léo, Fernando & Sorocaba, Luan Santana, Michel Teló, 

Jorge &Matheus, Lucas Luco, Gustavo Lima, Thaeme & Thiago, Marília Cecília & Rodolfo e 

os já citados César Menotte & Fabiano e João Bosco & Vinícius. A representatividade feminina, 

nesse período, assim como nos demais, é bem tímida. Segundo Alonso (2011), após Roberta 
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Miranda, Paula Fernandes havia sido a cantora sertaneja a conseguir maior projeção e sucesso 

no país e no exterior, até o ano de 2015. Apesar de ter uma de suas canções (“Jeito de mato”) 

como trilha sonora de uma novela global em 2009 e de ter iniciado sua carreira já na infância, 

foi apenas em 2010 que a cantora conseguiu projeção nacional após participar do especial de 

fim de ano da Globo com o cantor Roberto Carlos (ALONSO, 2011, SILVA, G., 2018). O 

mesmo ocorreu com Roberta Miranda, que conseguiu maior notoriedade depois de regravar a 

canção “Luar do sertão”, de Catula da Paixão Cearense, e tê-la como trilha sonora da novela 

Tieta, em 1989 (ALONSO, 2011). 

É relevante acrescentar que de 1986 até o ano de 2012, dos 25 referidos especiais de fim 

de ano que foram ao ar com Roberto Carlos, em 12 deles houve participação de alguma dupla 

ou de algum cantor sertanejo, mas foram Roberta Miranda e Paula Fernandes as únicas cantoras 

desse segmento a participarem do programa. Roberta Miranda, em 1986, com Almir Sater e 

Sérgio Reis, e Paula Fernandes, em 2010 (ALONSO, 2015). Em 2017, as irmãs Simone e 

Simaria subiram ao palco com o cantor. E foram as únicas cantoras, consideradas sertanejas, a 

participarem do programa de 2013 até 2018.  

O percurso histórico apresentado por G. Silva (2018) e Alonso (2011, 2015) nos permite 

visualizar um cenário musical, conforme já dissemos, de pouca representatividade feminina, 

além de um sucesso consideravelmente maior de cantores e de duplas masculinas até o final de 

2015, sem deixar de mencionar o fato de que a música sertaneja tem sido também acusada de 

possuir canções impregnadas por discursos machistas e sexistas, como é o caso de “Camaro 

Amarelo”, da dupla Munhoz & Mariano que relaciona a mulher ao estereótipo de interesseira. 

É num cenário marcado por pouca representatividade feminina, com canções de amor, 

sofrimento, (e mais recentemente) que falam de balada, bebida, ostentação que as duplas Maiara 

& Maraísa, Simone & Simaria e as cantoras Naiara Azevedo e Marília Mendonça passam a ser 

faladas, nas diferentes mídias, com uma quantidade considerável de matérias sobre elas na 

digital. No início de uma reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo, do dia 14 de 

junho de 2016, sobre a rápida fama dessas cantoras e duplas, a apresentadora Poliana Abritta 

dispara: “Mudança na música sertaneja. O sucesso agora veste saia”.5 Sem nos determos aos 

atravessamentos de uma feminilidade normativa que o enunciado deixa transparecer, ele se 

relaciona a uma rede discursiva que celebra o fato de que, finalmente, o sertanejo tinha uma 

representação feminina que enuncia coisas sob um ponto de vista das mulheres. Não apenas 

isso, mas que as cantoras apresentavam canções que expressam um pretenso empoderamento 

                                                           
5 Veja a íntegra do vídeo do Fantástico (2016) no canal do YouTube. 
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das mulheres nas relações afetivas, conforme apontam as regularidades enunciativas que 

discutiremos na próxima subseção.  

Mas acreditamos que o acontecimento “feminejo” e toda a discursivização em torno 

dele e de Marília Mendonça está atravessado não apenas por uma trajetória masculina na música 

sertaneja, mas por uma série de outros acontecimentos que o antecedem, sucedem e coexistem 

com ele. Em maio de 2014, a título de exemplo, no governo da então presidenta Dilma Rousseff, 

a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), 

Eleonora Menicucci, lançou a campanha Violência Contra as Mulheres – Eu Ligo, que 

incentivava a denúncia de agressões por meio do número 180. Na mesma ocasião, a ministra 

também fez o lançamento de um aplicativo de celular, clique 180, que além de apresentar 

informações sobre relacionamentos abusivos e tipos de violência, dava a opção de realizar 

denúncias por meio dele (GOVERNO, 2014). Um acontecimento de ordem jurídica que contou 

com algumas medidas para o combate à violência contra a mulher, no Brasil, cujo passo 

seguinte foi a aprovação e, posteriormente, o sancionamento da lei, realizado por Dilma 

Rousself, no dia 09 de março, contra o crime de feminicídio.  

O anúncio da sanção foi realizado no dia anterior, 8 de março, em um pronunciamento 

em rede nacional (TV BRASILGOV, 2005). A presidenta afirmou que o feminicídio se tratava 

de um crime odioso, que teria penas bem mais duras e que a sanção da lei fazia parte de medidas 

governamentais de tolerância zero em relação à violência contra as mulheres brasileiras. O ano 

de 2015, aliás, foi marcado por vários acontecimentos que parecem ter sido importantes para 

uma maior visibilidade da luta contra o machismo e a emancipação tanto social e econômica 

das mulheres quanto no que tange às questões em torno das relações afetivas.  

Um dos episódios que antecedeu a sanção da Lei de Feminicídio, naquele ano, foram os 

protestos que a campanha da marca de cerveja Skol intitulada “Esqueci o não” receberam. Com 

cartazes com a frase “Esqueci o não em casa”, espalhados em pontos de ônibus das maiores 

cidades do país, a referida campanha foi alvo de protestos nas redes sociais por pessoas 

(mulheres, principalmente) que entenderam se tratar de apologia ao estupro. Após receber 

denúncias, o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (CONAR), de acordo com 

matéria publicada pela Folha de S. Paulo, por Mariana Barbosa, no dia 13 de março de 2015, 

abriu uma representação contra a campanha. Segundo a matéria da Folha, devido à repercussão 

negativa nas redes sociais, antes mesmo da notificação do CONAR, a Ambev, fabricante da 

cerveja, anunciou a retirada dos cartazes e o anúncio de uma nova campanha: “O ‘Esqueci o 

não’ deu lugar a ‘Não deu jogo. Tire o time de campo’ ou ‘Quando um não quer, o outro vai 

dançar’, seguido da assinatura: ‘Neste carnaval, respeite’” (BARBOSA, M., 2015).  
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Figura 1 – Primeiro assédio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mendonça (2005). 

 

Ainda em 2015, no mês de outubro, iniciou-se nas redes sociais uma campanha chamada 

#primeiroassédio 6  (figura 1) organizada pelo grupo Think Olga. A campanha encorajava 

mulheres a relatarem suas experiências em relação a assédio e violência sexual. O estopim para 

a campanha parece ter sido os assédios sofridos por Valentina Schulz em redes sociais 

(principalmente, o Twitter), à época com apenas 11 anos, no início do referido mês, quando 

participava do programa Masterchef, exibido pela rede de TV Band. Um dos comentários de 

maior repercussão e que foi veementemente criticado perguntava: “Sobre essa Valentina: se 

tiver consenso é pedofilia?” (figura 2). 

 

Figura 2 – Sobre Valentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pains (2015). 

 

Destacam-se, também, as reações frente a um projeto de lei que pretendia dificultar o 

aborto em casos de estupro, que foi motivo de protestos nas redes sociais. Mas o acontecimento 

de maior destaque foi o que passou a ser denominado de “A primavera das mulheres”, após 

uma reportagem que foi capa da revista Época. Igualmente iniciada nas redes sociais, a referida 

campanha levou dezenas de mulheres às ruas do país em outubro e dezembro de 2015. 

                                                           
6 Para mais informações, veja a matéria de Grillo et al., (2015) publicada na revista Época.  

https://thinkolga.com/2015/12/18/uma-primavera-sem-fim/
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Certamente, os eventos sobre os quais comentamos – e que sucedem esse movimento 

que ultrapassou o mundo digital – foram cruciais para que ele se concretizasse e ganhasse certo 

destaque na grande mídia, como a reportagem, a qual nos referimos. Entretanto é interessante 

mencionar que tal movimento teve um destaque consideravelmente maior na mídia 

independente e que nenhum veículo da grande mídia deu ao evento a mesma visibilidade da 

referida revista (figura 3). Sobre o que se disse a respeito da  manifestação de mulheres no final 

de 2015 nessas duas mídias,  o título do editorial do El País, do dia 12 de novembro de 2015, 

por exemplo, foi categórico: “Primavera feminista, no Brasil7” (figura 4), ao invés do “A 

primavera das mulheres”, da Época. 

 

Figura 3 – Capa da Revista Época Figura 4 – Editorial do Jornal El País 

Fonte: Época (2015). Fonte: El País (2015). 

 

Relevante destacar que se pode notar em 2015 e em 2016 uma explosão de perfis 

autointitulados feministas no Facebook e no Instagram. “Filhas de Frida”, “Filhas da luta”, 

“Feminiismo”, “Femimesmo”, “Empodere-se moça”, “Resistência feminina” são exemplos de 

perfis do Instagram, destinados, segundo eles próprios, a discutir sobre machismo, sororidade, 

empoderamento etc. Além desses, podemos acessar os perfis de estudiosas feministas como 

Djamila Ribeiro que se utiliza do espaço para debater questões que ela considera importantes 

pontuar em relação a algumas concepções teóricas e posturas sustentadas pelos feminismos.  

Se observarmos os eventos que antecedem os acontecimentos de 2014 e 2015, apenas a 

título de exemplo, poderemos ver que a jornalista Ana Paula Padrão, em setembro de 2011, 

                                                           
7 Para ver a reportagem completa, acesse o link disponível em El País (2015). 
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como colunista da revista IstoÉ, já denunciava episódios de machismo em diferentes setores da 

sociedade e fazia reflexões em relação à violência contra as mulheres (PADRÃO, 2011). A 

colunista publicou seus textos no periódico até abril de 2017. Uma matéria da revista 

Superinteressante8 (versão digital), de Carla Rodrigues, intitulada “O funk é feminista”, foi 

publicada no dia 14 de maio de 2012. Essa mesma matéria foi republicada no site da revista no 

dia 31 de outubro de 2016, quando várias matérias sobre o “feminejo” estavam sendo 

publicadas na mídia digital. Mas não é de hoje que questões sobre gênero e sobre os direitos 

das mulheres são enunciadas, de alguma forma, na mídia. Sarti (1988) afirma que a década de 

1970 marca, na história do feminismo no Brasil, reflexões sobre esse movimento em artigos e 

entrevistas, publicados na imprensa alternativa. A manchete da revista Época e a do jornal El 

País nos dizem muito sobre isso. Enquanto a Época enuncia uma “primavera das mulheres, o 

El País enuncia uma “Primavera feminista no Brasil”.  

Não é, contudo, nosso objetivo fazer uma análise detalhada dos enunciados em torno 

desses acontecimentos que, evidentemente, possuem atravessamentos do discurso feminista. E 

talvez, a propósito, seja mais adequado dizer discursos feministas, já que há diferenças teórico-

metodológicas e de atuação política entre eles. Desde a década de 1980, no Brasil, por exemplo, 

com a insatisfação de mulheres negras, não brancas e não heterossexuais em relação à 

secundarizarão de questões sobre etnia, gênero e sexualidade nas pautas feministas, esse 

movimento sofreu certa ruptura ao mesmo tempo que se expandiu para atender às demandas 

das mulheres que não se enquadram no padrão branca-heterossexual-cisgênera (PINTO, 2003). 

Entretanto, quando utilizamos a expressão “discurso feminista” (no singular), estamos 

considerando as questões em comum desses feminismos, porquanto que o debate, seja de qual 

feminismo vier, está sempre relacionado a questões de igualdade (BALLESTRIN, 2017) e, 

porque não reelaborar, de equidade (FRAISSE, 1995).  

Difícil, todavia, é dizer quais feminismos ou feminismo mais atravessam as 

manifestações e posições feministas que marcam os eventos os quais mencionamos, posto que 

tal análise poderia demandar até mesmo a construção de um outro trabalho. Cremos, porém, 

que muitas lutas empreendidas pelos movimentos feministas, no Brasil, mais especificamente, 

desde a década de 1960, têm sido cruciais para uma maior visibilidade das questões em relação 

aos direitos das mulheres e para uma maior reflexão em relação ao machismo que borra a 

sociedade e as práticas sociais neste país e no resto do mundo (PINTO, 2003). E consideramos 

importante destacar que, por ser o feminismo um campo político como, do mesmo modo, 

                                                           
8 A matéria de Rodrigues (2012), publicada em 14 de maio de 2012 pela Superinteressante, foi atualizada em 31 

de outubro de 2016. 
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teórico-metodológico (NARVAZ; KOLLER, 2006), a obra O segundo sexo, de Simone de 

Beauvoir, que completou, em 2019, 70 anos de sua publicação, mesmo com as críticas ou das 

definições que tenha recebido (construtivista, existencialista etc.), ainda hoje, é tido como obra 

importante que motivou os diferentes feminismos a empreender análises sobre os sentidos de 

ser mulher, que tomam, obviamente, a partir de campos epistemológicos distintos, enfoques 

diferentes.  

“Ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1967, p. 8), o célebre 

enunciado que abre o volume II da referida obra, contribuiria (e toda a reflexão da obra, 

evidentemente), do mesmo modo para colocar em análise a visão positivista do biológico como 

determinante do ser e para a noção de gênero como categoria analítica (SCOTT, 1986; 

BUTLER, 2016). Mas que fique claro que as análises feministas sobre gênero, portanto, não 

deixaram de contestar as formas de essencialismo e rejeitaram, do mesmo modo, “o 

voluntarismo de gênero”. Torna-se mulher, “mas não por meio de uma escolha deliberada” 

(OKSALA, 2019, p. 119); não sem os atravessamentos de poderes, discursos, dispositivos e 

práticas sociais diversas que normalizam e normatizam formas de ser mulher, que normalizam 

e normatizam a feminilidade (OKSALA, 2019, SWAIN, 2008).  

Entretanto, o que estamos tentando explicitar é o tamanho da força da obra e os sentidos 

que o enunciado mencionado deixa emergir, que, também, em 2015, sua utilização, em uma 

questão de ciências humanas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), daquele 

ano, sobre a contribuição da proposição de Beauvoir para a estruturação de um movimento 

social que teve como marca a organização de protestos para a reivindicação de igualdade de 

gênero, provocou ataques esquizofrênicos de grupos de religiosos e conservadores à autora. À 

época, argumentaram que o Enem estaria contribuindo, a partir da questão, com o que tem sido 

denominado (não iremos nos furtar de dizer, pateticamente) por conservadores de ideologia de 

gênero.  

Como se vê, o acontecimento “feminejo” teve, antes, todo um cenário de atuação 

feminista (nas ruas, nas mídias, na academia), todo um cenário de protestos, denúncias, 

campanhas nas redes sociais e manifestos nas ruas e um histórico de pouquíssima 

representatividade na música sertaneja que colaboraram, em certa medida, para todo o processo 

de discursivização em relação às representantes desse movimento, principalmente, em relação 

à Marília Mendonça. Ou seja, há condições históricas que marcam a possibilidade desse 

acontecimento. Mesmo que os protestos sobre os quais comentamos tivessem se voltado mais 

especificamente para os problemas de violência sexual e moral, discussões relacionadas à 

representatividade em áreas com predominância masculina, como a política, por exemplo, 
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fizeram parte do referido cenário. E como se percebe, mesmo antes de 2015, já era possível ver 

mais timidamente, é certo, matérias e artigos que já se voltavam para questões feministas. E ao 

que nos parece, as mídias digitais, principalmente as redes sociais, têm contribuído 

consideravelmente para ampliação dos dizeres em torno de questões relacionadas às mulheres.  

 

2.2 A MÍDIA DIGITAL E AS REGULARIDADES ENUNCIATIVAS 

 

Na subseção anterior, vimos que importantes campanhas em repúdio à violência, 

protestos e mobilizações nas redes sociais levaram mulheres de todo o país a irem às ruas no 

final de 2015. É ainda possível enumerar acontecimentos mais recentes que tiveram nas mídias 

sociais, mais especificamente em redes sociais como o Facebook e o Instagram, a possibilidade 

de iniciar e organizar movimentos como o #elenão, comandados por mulheres que 

conclamavam para a não eleição de Jair Bolsonaro (conhecido por suas declarações misóginas, 

racistas e LGBTQI+fóbicas) a presidente do Brasil, em 2018. Já em 2019, devido aos cortes 

feitos para a educação, principalmente para as universidades federais, pelo governo de 

Bolsonaro, protestos em todo o Brasil foram divulgados por meio de postagens nas redes sociais 

e por mensagens do WhatsApp.  

Relevante mencionar que, quando utilizamos a expressão mídia digital, estamos nos 

referindo “[...] aos meios de comunicação contemporâneos baseados no uso de equipamentos 

eletrônicos conectados em rede, portanto referem-se – ao mesmo tempo – à conexão e ao seu 

suporte material” (MISKOLCI, 2011, p. 12). Entende-se, portanto, por meio de comunicação, 

todas as formas em que as enunciações podem se materializadas, seja em um blog, nas redes 

sociais, em diferentes sites etc. E acreditamos ser perfeitamente observável a velocidade com 

as tecnologias digitais imprimem outras maneiras, por exemplo, de ver e ser visto. Conforme 

afirma Castells (1999), nenhum outro meio de comunicação teve um índice de inserção tão 

veloz na vida das pessoas quanto a internet. E ousamos afirmar que, possivelmente, nenhum 

outro tenha possibilitado maior democratização de quem pode dizer e o que pode ser dito com 

a ampliação das formas de falar e ser falado no digital. No que tange ao jornalismo, 

especificamente, se antes as mídias impressa e televisiva eram espaços privilegiados de 

produção, circulação e veiculação de determinados discursos, elas dividem, hoje, lugar com as 

mídias digitais. Na batalha de quem pode dizer e o que pode ser dito, essas mídias tornaram 

mais visíveis o contra discurso, falas outras sobre o mesmo tema que tantas vezes foi demarcado 

pelos enunciados das mídias tradicionais de maior veiculação no Brasil. 
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Vimos, por exemplo, enunciados que atribuíam à operação Lava Jato o status de grande 

ação contra a corrupção e de Sérgio Moro – à época, juiz encarregado pelo julgamento em 

primeira instância dos casos da referida operação, hoje, ministro da Justiça – o grande nome 

dessa ação. O jornal digital The Intercept Brasil, por meio de uma série de reportagens que 

mostram mensagens trocados por procuradores da citada operação e Sérgio Moro, revela uma 

outra história cheia de parcialidades e arranjos que ferem o estado democrático de direito. Se 

inicialmente, alguns jornais televisivos, impressos e digitais de grandes emissoras tentaram 

colocar foco na forma como as mensagens foram obtidas, posteriormente, optaram pelo mais 

absoluto silêncio, enquanto o jornal digital continuava revelando as mensagens. Como já 

mencionamos anteriormente, a verdade, midiaticamente construída, pode transformar fascistas 

em mitos e, em inimigos, os que antes já foram considerados heróis. Ou conforme P. Barbosa 

(2003, p. 113), a mídia cria “mocinhos e bandidos, heróis e derrotados”. 

Nesse sentido, tomar a mídia como espelho da cultura e da sociedade parece ser de uma 

ingenuidade perigosa. Não há nada de despretensioso na ordem do discurso. Se são os discursos 

objetos de uma luta política, certamente que o que se produz na mídia não se afasta dessa luta. 

Como afirma Gregolin (2007, p. 22-23) “[...] nunca se diz nada por dizer, porque o simples fato 

de dizer já insere o dito no fluxo da história e dos poderes”. É necessário, desse modo, colocar 

sempre em discussão uma suposta imparcialidade ou neutralidade do que é enunciado nos meios 

de comunicação e a ideia de que eles retratam fielmente a realidade. O que os textos midiáticos 

oferecem não é a realidade, “[...] mas uma construção que permite ao leitor formas simbólicas 

de representação da sua relação com a realidade concreta” (GREGOLIN, 2007, p. 16). 

Isso posto, não podemos nos isentar de dizer que, se o mundo digital possibilitou uma 

maior democratização das informações, ele também colocou em funcionamento uma 

problemática: a da veiculação das famosas fake news (notícias falsas, em tradução literal) e de 

notícias e informações, cujo teor são contestáveis. Em relação às redes sociais, por exemplo, se 

elas têm se tornado um poderoso mecanismo de protestos e mobilizações, elas próprias, do 

mesmo modo, se tornaram um poderoso meio de produção e propagação de enunciados racistas, 

LGBTQI+fóbicos, violentos que vêm se tornando objetos de análise de pesquisas em áreas 

diversas. O mundo digital convida, da mesma maneira, a refletir sobre as novas formas de dizer 

e de ler que o link e o hipertexto proporcionam ou novas formas de escrituração, uma vez que 

“[...] falar, escrever, digitar/teclar vão produzir sentidos diferentes e diferentes conhecimentos 

de mundo, pois cada um desses gestos tem repercussões no modo como nos relacionamos com 

o conhecimento” (DIAS, 2018, p. 158), sobre como o mundo digital possibilita outras formas 

de subjetivação. 
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Nosso trabalho, todavia, não tem o objetivo de discutir o bojo de avanços e 

problemáticas trazidos pela possibilidade do discurso midiático no digital ou de evocar as 

tecnologias de escrituração e as diferenças entre o teclar, o digitar e o postar. Ficamos nos 

dizeres escritos materializados em sites de jornais, revistas e outros da mídia digital. Sem deixar 

de nos atentar aos efeitos de sentidos que o verbal e o não verbal, associados, provocam, 

olhamos para as coisas efetivamente ditas.  

Não estamos, contudo, dizendo que observamos tais enunciados de forma ingênua, já 

que conforme Foucault (1985, p. 13, grifo do autor), “[‘a verdade’] é transmitida e emitida sob 

o controle, não exclusivo, mas dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos 

[...]”, tais como os meios de comunicação. O que o filósofo afirma nesse excerto, permite-nos 

dizer que, com o controle das produções discursivas, controlam-se também os sentidos e as 

verdades. Dessa forma, devemos levar em consideração que o alcance dos enunciados 

produzidos e veiculados pela mídia (materializados nas mídias impressas ou nas digitais, nas 

colunas dos jornais, nas novelas ou séries), é algo bastante significativo. A amplitude do que se 

alcança com esses enunciados colocam-na como lugar privilegiado de circulação dos discursos, 

e, assim, como dispositivo privilegiado de produção de verdades (FISCHER, 2001) e de 

indicação de modos de ser e de agir no mundo. 

Nesse sentido, observar os “murmúrios” desse nosso tempo nas mídias é fator social e 

historicamente relevante, conforme já mencionamos na introdução. Se nas mídias, no caso de 

nossa pesquisa, nas digitais, em textos e postagens considerados feministas, há de se atentar 

para certas produções discursivas (Djamila Ribeiro, por exemplo, em seu perfil do Instagram, 

teceu, no dia 9 de maio de 2019, críticas à noção essencialista de sororidade, já que há mulheres 

que usam de sua posição social e econômica para oprimir), há de se problematizar, do mesmo 

modo, o que circula na mídia sobre mulheres, de forma geral.  

Além de observar as condições de possibilidade do acontecimento “feminejo”, 

interessou-nos, mais fortemente, como já afirmamos, verificar o que se dizia sobre ele, ou seja, 

se, além do termo “feminejo”, havia alguma outra regularidade enunciativa em relação às 

maiores representantes desse movimento. Foi essa regularidade que nos levou a um recorte 

considerando os dizeres sobre Marília Mendonça e suas canções. Consideramos relevante 

acrescentar que, assim como o acontecimento, a regularidade é, igualmente, noção que rege a 

análise arqueológica, conforme propõe Foucault (2002). Noção retomada na aula inaugural no 

Collège de France (2006) e juntamente com as de acontecimento, de série e de condição de 

possibilidade, segundo ele, são as exigências de método, os princípios reguladores que suas 

análises implicariam (FOUCAULT, 2006, p. 54).  
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Detectar uma regularidade é detectar uma ordem no aparecimento sucessivo dos 

enunciados, “[...] correlações em sua simultaneidade, posições assinaláveis em um espaço 

comum, funcionamento recíproco, transformações ligadas e hierarquizadas” (FOUCAULT, 

2002, p. 43). Todavia, essa regularidade é constituída no sistema de dispersão, o que significa 

que ela não reúne tudo o que pode aparecer, por meio de uma série linear, cronológica de 

enunciados. Observar determinada regularidade no campo enunciativo pressupõe, ainda, se dar 

conta de um conjunto definido e limitado de enunciados, que correlacionados poderão formar 

regras, conceitos, sem que, necessariamente, façam parte do mesmo campo de conhecimento, 

bem como saber que eles podem ser transformados, excluídos, reativados, alterando, assim, 

essas mesmas regras ou conceitos (FOUCAULT, 2002).  

Importante destacar que não se trata de ir ao encontro de uma quantidade infinita de 

enunciados para perceber uma regularidade, mesmo que nos dispomos, por meio da análise 

arqueológica, estratificar os arquivos de uma época (DELEUZE, 2005). E por arquivo não se 

deve entender a quantidade de textos produzidos e conservados em determinado tempo, mas, 

sim, as condições e regras de produção dos discursos (FOUCAULT, 2002). O arquivo é, pois, 

um sistema. Um sistema que irá possibilitar o aparecimento dos discursos assim como o seu 

funcionamento, pois, “[...] uma vez situado entre a língua, que define as regras de construção 

das proposições, e o corpus, que recolhe os dados das palavras efetivamente ditas, o arquivo 

funciona no nível de uma prática que faz surgir uma multiplicidade de enunciados” 

(NAVARRO, 2014, p. 174). Por multiplicidade não se entende todo o conjunto enunciativo 

sobre algo ou sobre alguém. Não se pode descrever tudo de um determinado discurso em uma 

dada época ou todo o arquivo de uma sociedade, como pondera Foucault (2002).  

É preciso que delimitemos o corpus, faz-se necessário que um recorte seja estabelecido, 

posto que a dispersão própria dos enunciados e, logo, dos discursos não nos permitiriam analisar 

o arquivo de todo o nosso objeto de pesquisa. Acrescentamos, como já afirmamos, que 

buscamos uma regularidade. Nesse sentido, buscamos pelo enunciado, em meio às frases e 

orações de diferentes textos, não entre as folhas de jornais e revistas impressos ou nos textos 

catalogados nas grandes e solenes bibliotecas, mas no espaço onde o computador ligado a uma 

rede de internet possibilita o acesso às coisas efetivamente ditas no clique de um mouse.  

Do vasto número de matérias sobre o feminejo, na mídia digital, selecionamos 8, 

publicadas nos anos de 2016, 2017 e 2018, nos sites G1, Nexo Jornal, Extra.globo, Folha de S. 

Paulo, The Intercept Brasil, UOL e R7 pelo que discursivizam sobre esse grupo de cantoras 

sertanejas, além de mais duas matérias sobre as canções de Marília Mendonça, as quais 

falaremos mais detalhadamente, um pouco mais adiante. Das 8 matérias, duas são do G1, site 
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de notícias das organizações Globo. A primeira (doravante M1), publicada no dia 22 de 

novembro, era um especial sobre o sucesso feito pelo referido grupo de cantoras. Com o título 

“O ano das sertanejas”, a matéria de Rodrigo Ortega ressalta as novas cantoras sertanejas como 

o maior fenômeno pop de 2016. Enfatiza que bastava ouvir hits, como “Infiel” e “10%”, para 

constatar que o romantismo sofrido estava em voga. E faz uma comparação da porcentagem de 

canções que retratam o sofrimento no sertanejo. Ao que se constata, as canções de intérpretes 

femininas tinham 62% de lágrimas contra 55% dos intérpretes masculinos (ORTEGA, 2016).  

Mas o que as distingue, segundo a matéria, “não é sofrer, mas botar o dedo na ferida”. 

Essa nova leva de cantoras não apresentava vontade de ser “princesa Disney sertaneja”, se 

referindo a Paula Fernandes. Agora, essas cantoras cantam coisas “mais terrenas: bar, guarda-

roupa, motel”. Ainda de acordo com a matéria, a diferença entre as letras das mulheres do 

sertanejo e a dos homens era “[...]dar o troco: elas citam diretamente o ‘pé na bunda’ em quase 

uma a cada três músicas. Não que seja uma revolta geral com temas feministas variados. 

Homens e namoros são temas de todas as letras – uma feminista mais radical provavelmente 

não seria tão monotemática”. Contudo, ao denunciarem “os maus amantes, elas chegam a uma 

espécie de ‘sofrência empoderada’” (ORTEGA, 2016, grifos do autor). 

A outra matéria de Braulio Lorentz e Rodrigo Ortega, intitulada “Top 10 das músicas 

de 2016 é dominado por sertanejas e hits dançantes” (doravante M2), publicada no referido site, 

no dia 13 de dezembro de 2016, trazia a lista das 10 canções mais tocadas daquele ano. “Infiel”, 

de Marília Mendonça, havia ficado em 1º lugar e, segundo a reportagem, ela é a “[...]maior 

representante das novas sertanejas que dominaram as paradas cantando uma “‘sofrência’ 

empoderada”. Segundo a matéria, a cantora “[...]rimou ‘infiel’ com ‘motel’ e mostrou que é 

isso que o povo quer: letras mais diretas e mais sinceras. ‘Um pop mais gente como a gente’” 

(LORENTZ; ORTEGA, 2016, grifo dos autores). 

Destaca-se, na matéria de Juliana Lima, publicada no Nexo Jornal (doravante M3), no 

dia 14 de janeiro de 2017, com o título “O que é o ‘feminejo’. E qual o lugar das mulheres na 

história da música sertaneja”, trecho em que se menciona que as mulheres passaram a poder  

dizer e fazer as mesmas coisas que antes eram cantadas pelos homens do sertanejo: “[...] Ir a 

motel, chorar em bar, beber até cair, dar o troco etc. – o que é relativamente novo é o fato de a 

mulher falar isso também”. Diz-se que “[...] mesmo quando a música trata somente do 

sofrimento amoroso, as situações são protagonizadas pelas mulheres” [...]”, bem como o fato 

de as mulheres terem passado a partilhar a poética do amor afirmativo e da pegação do sertanejo 

universitário e tornar possível a superação de “origens agrárias e, às vezes, machistas de todo 

os gêneros [musicais] nascidos no campo”. Em outro trecho, afirma-se que as demandas e as 

http://g1.globo.com/musica/noticia/2016/08/maquina-de-hits-marilia-mendonca-ve-fama-como-cruz-e-critica-feminismo.html
http://g1.globo.com/musica/noticia/2016/08/maquina-de-hits-marilia-mendonca-ve-fama-como-cruz-e-critica-feminismo.html
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questões sociais eram outras. Hoje, as questões seriam “[...]mais microestruturais e o dito 

‘empoderamento’ da mulher ganha cada vez mais voz, também pela demanda social” (LIMA, 

2017 – grifos da autora). 

A matéria publicada no Extra.globo (doravante M4), em maio de 2017, intitulada 

“Especial Sertanejo: em dupla ou solo, mulheres são a atual sensação da música”, de Nayara 

Andrade, é uma reportagem destacando o grande sucesso da nova leva de desse segmento 

musical, que, segundo ela, se trata de um movimento que é o “[...] auge da música sertaneja da 

atualidade [...]”, com um “[...] discurso empoderado, de base feminista”. É igualmente relevante 

apresentar o que se afirma, em um dos trechos da reportagem: “Cantamos o que a gente vive, o 

que as amigas vivem, mostramos a força da mulher brasileira. Se ela quiser beber, vai beber; se 

quiser trair, vai trair; se quiser sair, vai sair. Ser porta-voz dessa libertação social é uma alegria 

muito grande” (ANDRADE, N., 2017). 

Em uma longa matéria (doravante M5), publicada na Folha de S. Paulo, por Victoria 

Azevedo, sobre a música sertaneja, “Música muito popular brasileira”, no dia 15 de dezembro 

de 2017, um dos itens da reportagem, intitulado “Aos 22, Marília Mendonça vira a artista mais 

ouvida do país”, destaca o apoteótico sucesso da referida cantora. Entre um gráfico que ressalta 

como Marília superou a audiência de outros cantores, o número de acessos que seus vídeos tem 

no YouTube e o número milionário de seguidores nas redes sociais, pode-se ler que “[...] ela 

encabeça o feminejo, cena de mulheres que ganhou projeção na historicamente masculina 

música sertaneja ao tratar de empoderamento feminino [...]”, bem como ser o “feminejo” o 

capítulo mais recente da estratégia do segmento sertanejo com letras que “abordam bebedeira, 

relacionamentos, traição e amor a partir do ponto de vista feminino” (AZEVEDO, 2017).  

Consideramos bastante relevante a matéria do site The Intercept Brasil, um artigo de 

opinião (doravante M6) de Amanda Audi e Nayara Felizardo, publicado no dia 28 de dezembro 

de 2018. Com o título “Você tem um minuto para ouvir a palavra do feminejo?”, afirma-se no 

artigo que “[...] Marília Mendonça é a rainha do Brasil [...]” (AUDI; FELIZARDO, 2018). Suas 

músicas possuem apelo universal, como sofrimento e traição: “[...] Quem não entende o que é 

sofrer por amor? Ser traído? Ver o carinha que você gosta ficando com sua amiga? O apelo de 

suas músicas é universal”. Segundo as autoras, ela é a principal representante do “feminejo”, 

um tipo de música sertaneja feita por mulheres e voltadas para mulheres em que elas são as 

protagonistas “[...] e não querem mais saber de homens machistas e são companheiras umas das 

outras”. De acordo com Audi e Felizardo (2018), as cantoras desse segmento musical 

conseguem falar sobre empoderamento sem mencionar esse termo: “[...] Elas conseguem falar 

sobre empoderamento de mulheres – jargão esquerdista detectado – sem nunca dizer que estão 
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falando disso”. Ainda: “[...] Elas não se consideram, mas são feministas, embora ajam diferente 

da esquerda, que se apega a expressões que pouco ou nada dizem para a maioria das pessoas 

fora da bolha. O feminejo agrega, enquanto a esquerda perde aliados importantes”.  

Destaca-se, do mesmo modo, que os movimentos feministas têm tido suas causas 

rejeitadas por uma parcela considerável da população, porque a direita consegue minimizá-las 

ou ridicularizá-las. Sendo assim, esses movimentos deveriam aprender com Marília Mendonça 

e outros coletivos de mulheres, já que Marília, em específico, “[...] consegue envolver uma 

parcela imensa da população com a sua música. Mesmo homens. Isso quer dizer que essas 

pessoas se sentem representadas, de algum jeito, com o que está sendo dito. E o que ela diz 

é, na base, feminismo – mesmo rejeitando o rótulo” (AUDI; FELIZARDO, 2018).   

 

As autoras também enfatizam que:  

 

Quando Marília Mendonça se preocupa com a esposa do homem com quem ela fica, 

a mensagem é clara: esta outra mulher não é necessariamente sua inimiga. Pode 

parecer óbvio, mas é o oposto do que costuma ser dito em músicas populares. Ela 

resolveu, de uma forma popular e acessível, a questão da rivalidade entre mulheres, 

muito discutida em movimentos feministas. (AUDI; FELIZARDO, 2018). 

 

Com o título “Em gravação de DVD, Marília Mendonça mostra por que é sertaneja mais 

tocada”, a matéria (doravante M7) de Adriana Barros, publicada no site UOL, do dia 16 de 

outubro de 2017, relata, na seção de entretenimento, a gravação do DVD Realidade, no 

sambódromo de Manaus, destacando que Marília se impôs em “um cenário, até pouco tempo 

dominado por homens”, com baladas românticas, carisma e “um discurso que emula posições 

feministas ao defender a beleza fora dos padrões estéticos enraizados e o fortalecimento das 

mulheres na música sertaneja”. Em um trecho anterior a esse, há a menção de que Marília, no 

decorrer da gravação, dava conselhos amorosos e reforçava a importância da mulher se 

valorizar (BARROS, 2017). Por fim, a matéria de Aurora Aguiar, publicada no site de notícias 

R7 (doravante M8), no dia 17 de julho de 2018, “Rádio americana destaca músicas empoderadas 

de Marília Mendonça”, afirma que a rádio estadunidense RPM, em uma entrevista com Marília, 

destacou as músicas empoderadas da cantora. De acordo com a matéria, enfatizou-se na rádio 

que o “[...] poder feminino de Mendonça é impulsionado por alguns temas fundamentais – a 

importância de as mulheres serem elas mesmas e de se defenderem sozinhas [...]” (AGUIAR, 

2018). 

Grosso modo, as matérias do arquivo selecionado permitem que se estabeleça uma 

regularidade enunciativa em torno de um suposto empoderamento feminino nas relações 



39 

 

amorosas cantadas pelo “feminejo”, principalmente, por Marília Mendonça, a grande 

representante desse movimento, segundo as matérias. Além dos enunciados apresentados, 

outros que discursivizam Marília Mendonça na mídia digital motivou-nos a estabelecer um 

recorte para análise apenas de suas canções. A título de exemplo, o site Guia da Semana (site 

parceiro da Uol Entretenimento) lançou, em 2018, uma lista de 12 cantoras empoderadas que 

deveriam fazer parte da playlist do Spotify de suas leitoras: “Girl Power: 12 cantoras 

empoderadas que precisam estar na sua playlist do Spotify” e Marília Mendonça foi a única 

cantora sertaneja a fazer parte dessa lista. Em uma outra, dessa vez de músicas que empoderam 

as mulheres, elaborada por um colunista do Mais Goiás e publicada no dia internacional da 

mulher de 2017, Marília Mendonça foi mais uma vez a única representante do “feminejo” a 

ocupar uma lista assim. A música escolhida foi “Folgado”.  

Não é possível deixar de enfatizar o que postula o artigo publicado no The Intercept 

Brasil, de que a cantora seria a “rainha do Brasil” e que suas canções desvelam um discurso 

feminista, mesmo que ela já tenha negado esse título uma vez. Lembramos que suas canções já 

foram objetos de análise de alguns artigos, como mencionamos na introdução. Contudo, ao 

observarmos as regularidades enunciativas na mídia digital sobre o “feminejo” e, 

posteriormente, sobre Marília Mendonça, não atendemos apenas a uma exigência de método, 

mas a de procurar compreender as possibilidades do que se é dito. Não basta, conforme afirma 

Sargentini (2019), a partir de Foucault, estabelecer as regularidades de determinados 

enunciados, é preciso que nos posicionemos para entender o porquê da existência de um dado 

discurso ou de dados discursos. 

Nesse sentido, retomaremos, para fins de análises, na quarta seção, os enunciados que 

descrevemos, posto que entendemos ser necessário um olhar interpretativo mais cuidadoso 

sobre eles, tal como a ideia de que as mulheres cantadas pelo feminejo “dão o troco” (M1) nos 

amantes, já que o “pé na bunda” é recorrente em muitas canções. A afirmação de que o 

“feminejo” não se trata “[...]de uma revolta geral com temas feministas variados. Homens e 

namoros são temas de todas as letras – uma feminista mais radical provavelmente não seria tão 

monotemática.” (M1), merece, da mesma maneira, ser retomada, já que a ideia de 

empoderamento que o enunciado deixa transparecer se aproximaria de um feminismo que não 

é radical, mas que é empoderado por denunciar os “maus amantes”, uma espécie de “sofrência 

empoderada”. Nesse sentido, o “dar o troco” e o “pé na bunda” são o que as ligam ao estatuto 

de empoderadas?  

A ideia de “dar o troco” também é retratada em M3, que enfatiza o protagonismo das 

mulheres nas canções cantadas pelas cantoras do “feminejo”, mesmo quando se trata de 
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sofrimento amoroso, afirmação que nos leva a indagar como se exerce esse protagonismo e 

como as personagens reagem diante do sofrimento ou da “sofrência” como M1 e M2 apontam. 

Em M3, faz-se necessário, além do mais, refletir sobre o “[...] dito ‘empoderamento’ da mulher 

que ganha cada vez mais voz, também pela demanda social”. É preciso que se entenda que 

demanda social seria essa. Se tal demanda se vincula a uma lógica de mercado, então o suposto 

empoderamento feminino estaria, na verdade, atendendo a um dispositivo de economia, à lógica 

empresarial que a racionalidade neoliberal cultiva em todos os campos sociais, como veremos 

mais adiante. 

Relevante, do mesmo modo, é a reflexão em relação ao teor salvacionista que M6 atribui 

às canções de Marília e das demais cantoras e duplas do “feminejo”. A ideia de que 

empoderamento seria um “jargão esquerdista” que pouco diz e a afirmação de que as canções 

do “feminejo”, principalmente as de Marília Mendonça, trabalham o empoderamento na 

prática, parece desconsiderar o protagonismo dos vários feminismos que atuam em diferentes 

campos e têm conquistas importantes, como, segundo Rago (2018 apud PELEGRINI, 2019), 

de outras formas de existência. E mesmo que, no Brasil dos últimos tempos, todas as lutas 

sociais tenham passado a ser identificadas como temas e projetos ligados à esquerda, o termo 

empoderamento não é exclusivo dela e tem sido usado para denominar qualquer pessoa que se 

destaque social e profissionalmente.  

Ainda na M6, chama a atenção a afirmação de que Marília Mendonça “ [...]resolveu, de 

uma forma popular e acessível, a questão da rivalidade entre mulheres [...]”. O termo “resolver” 

parece dar lugar a ideia de algo com o qual não se deva mais preocupar, basta agir da mesma 

forma que determinada personagem age. Entende-se, portanto, que Marília mostra o que, para 

a M6, os feminismos não conseguem: colocar em prática a sororidade, conceito também usado 

pela esquerda, sem a necessidade de se difundir teorias ou sem maiores reflexões, já que Marília 

já resolveu os conflitos entre as mulheres. Como se vê, a M6 atribui às canções de Mendonça 

teor bastante salvacionista, o que demanda, obviamente, maiores considerações. E o aparente 

feminismo nas canções de Mendonça é celebrado, de modo igual, em M4 e M7.  

Em M4, nota-se uma ideia de “libertação social”, associada aparentemente ao fato de as 

mulheres poderem beber, trair, sair. Conquista feminista ou essa suposta libertação social, essa 

suposta autonomia não estaria mais relacionada a uma lógica de consumo e de competição? 

Cremos que seja relevante refletirmos sobre essa suposta liberdade e o quê do exercício do 

poder, das hierarquias de gênero e da feminilidade normativa ela não faz camuflar. Essa suposta 

libertação parece também estar associada à “[...]importância de as mulheres serem elas mesmas 

e de se defenderem sozinhas [...]” (M8). Resta-nos indagar sobre o que significaria para as 
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mulheres serem elas mesmas, posto que elas são sempre atravessadas por normas, regras, 

condições, “verdades” do ser mulher cujo efeito é a constituição de sua subjetividade. 

Perguntamo-nos se se defender sozinha significaria conseguir emancipação financeira e social 

sem a ajuda de um companheiro. E se for, estaria tal ideia relacionada às demandas sociais que 

impulsionam o empoderamento, conforme o enunciado discutido anteriormente?  

Mas as regularidades enunciativas captadas na mídia digital não se relacionam apenas à 

noção de empoderamento e de discurso feminista. Do que Marília Mendonça é falada, percebe-

se uma ideia de que as canções interpretadas por ela tratam de questões verdadeiras. Assim, 

soma-se às 8 matérias apresentadas anteriormente, uma entrevista de Mariana Silva concedida 

pela cantora à revista Capricho (doravante M9), publicada no site da referida revista, em 

novembro de 2016, onde pode-se ler: “Aos 21 anos, a cantora e compositora goiana ganhou um 

forte espaço entre as vozes femininas da música sertaneja e conquistou o público ao lançar ‘hits 

cheios de verdade’ como ‘Infiel’ e ‘Alô Porteiro’” (SILVA, M., 2016 – Grifos da autora). Soma-

se ao arquivo selecionado, do mesmo modo, matéria publicada em 19 de junho de 2017, no site 

HuffPost (doravante M10), edição brasileira, escrita por Luiza Belloni, em que se afirma que 

“[...] a cantora sertaneja sabe bem como traduzir todos os sentimentos, em cada etapa do luto 

do fim de um relacionamento” (BELLONI, 2017). Ou seja, nesse caso, saberia dizer a verdade 

sobre os sentimentos das pessoas, o que elas sentem após o fim dos relacionamentos. 

É possível perceber a ideia de verdade sendo atribuída às canções interpretadas por 

Mendonça, em algumas das 8 matérias apresentadas anteriormente, como  M2, por exemplo, 

quando se afirma que as músicas de Marília possuem “[...] letras mais diretas e mais sinceras, 

‘um pop mais gente como a gente’” (LORENTZ; ORTEGA, 2016 – grifos dos autores). As 

letras mais sinceras estariam, nesse sentido, voltadas a uma ideia de autenticidade, de dizer a 

verdade, sem rodeios. Essa mesma ideia pode ser associada a um dos enunciados na M1, de que 

as músicas do “feminejo” botavam o “dedo na ferida”, que a nosso ver, pode significar dizer a 

verdade nua e crua, sem máscaras. Já M5 afirma que as músicas do “feminejo” (o que inclui 

Mendonça) abordam bebedeira e relações amorosas “[...] a partir do ponto de vista feminino”. 

Ora, nesse caso, mais uma vez a ideia de verdade se associa às letras das canções, que falam 

coisas verdadeiras sobre o amor, coisas verdadeiras sobre como as mulheres se sentem diante 

dos rompimentos etc.  

Já na M6, além dos enunciados já analisados, pode-se destacar, da mesma maneira, a 

afirmação de que as canções de Marília Mendonça possuem apelo universal, sem deixar de 

mencionar o título da matéria que pergunta aos leitores se eles teriam um minuto para ouvir a 

palavra do “feminejo”. Ora, o enunciado se relaciona discursivamente ao apelo cristão feito por 
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católicos e evangélicos para que as pessoas escutem a palavra de Deus e as verdades das 

escrituras, no intuito de evangelizá-las. Tal enunciado, além de conectar as canções de Marília 

Mendonça a uma ideia salvacionista, revela, ao mesmo tempo, uma ideia de verdadeiro. A 

palavra do “feminejo” e, mais especificamente da cantora, traria, portanto, a verdade. Trata-se 

uma verdade evangelizadora, pastoral, prescritiva de como as mulheres podem resolver o 

problema da rivalidade, por exemplo. Nesse caso, as canções interpretadas por Marília 

Mendonça mostram como as mulheres devem se conduzir em relação ao amor e em relação a 

outras mulheres. Para além da mídia digital, já foi possível ouvir de fãs da cantora que ela retrata 

os relacionamentos do ponto de vista da mulher ou que “[...] ela dizia a verdade sobre os 

sentimentos das mulheres”. No programa Domingão do Faustão9, da rede Globo, exibido no 

dia 13 de novembro de 2016, em que houve a participação da cantora, o apresentador comentou 

que Marília cantava a vida como ela é. 

Pode-se afirmar, portanto, que há uma ideia de verdadeiro sobre o que a cantora canta. 

Mesmo que a palavra verdade não seja explicitamente dita, a noção de verdadeiro pode ser 

apreendida a partir da leitura dos enunciados. Assim, conforme já comentamos na introdução, 

as duas próximas seções foram elaboradas a partir do esforço reflexivo e analítico de retomar e 

melhor discutir o que os enunciados, inicialmente, revelam. Desse modo, na seção 3, 

discorremos sobre a problemática da verdade em Michel Foucault e a noção de empoderamento 

debatida por Berth (2019). Na seção 4, apresentamos a análise de 10 canções de Marília 

Mendonça e retomamos os enunciados da mídia digital no intuito de, como mencionamos, 

melhor discutir sobre o que eles nos permitem vislumbrar em relação ao estatuto de 

empoderamento e de verdade nas canções da referida cantora. 

  

                                                           
9 Para ver o programa, acesse o vídeo Domingão do Faustão (2016), disponível no YouTube.  



43 

 

3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE SUJEITO, SABER, PODER E 

RESISTÊNCIA: A PROBLEMÁTICA DA VERDADE EM MICHEL FOUCAULT E 

A NOÇÃO DE EMPODERAMENTO POR JOICE BERTH  

 

Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o que 

somos. (FOUCAULT, 1995, p. 239). 

 

No curso Em defesa da sociedade, de 1976, ministrado no Collège de France, Foucault 

(2005b, p. 28) indaga: “[...] qual é esse tipo de poder capaz de produzir discursos de verdade 

que são, numa sociedade como a nossa, dotados de efeitos tão potentes?”. A verdade é para ele 

aquilo pelo que buscamos, aquilo pelo qual lutamos, aquilo pelo qual somos governados. Não 

importa, como veremos, a proposição do verdadeiro oposto ao falso. Para Foucault (2016, p. 

13), a verdade “[...] não é definida por certo conteúdo de conhecimento que pudesse ser 

considerado universalmente válido”. Ela é compreendida pelos efeitos subjetivantes que 

provoca, porquanto, na esfera luminosa da verdade, pode-se ver as nuances do poder, já que 

não “[...] há exercício do poder sem uma certa economia dos discursos de verdade que 

funcionam nesse poder, a partir e através dele [...]” (FOUCAULT, 2005b, p. 28). Ou seja, na 

esfera também luminosa do poder, pode-se ver, do mesmo modo, as nuances da verdade.  

Nesse sentido, poder e verdade se aliam na trama histórica que produz os discursos, que 

permeiam as práticas (discursivas e não discursivas) diversas e constituem os sujeitos. Assim 

sendo, somos governados e governamos por meio da produção de verdades (FOUCAULT, 1994 

apud CANDIOTTO, 2013), em virtude de que a verdade é a norma, é a lei, é o hábito, o 

corriqueiro, o usual. Não há verdade, pois, fora das relações de poder. E se o poder, juntamente 

com a verdade, nos conduz, é possível, portanto, que pensemos em formas de resistência que 

se colocam como contracondutas na luta contra as imposições da subjetividade, contra os efeitos 

totalizantes e individualizantes do poder e dos regimes de verdade (FOUCAULT, 2008b, 1995).  

Nesta seção, apresentamos e fazemos algumas considerações a respeito da problemática 

da verdade em Michel Foucault, bem como da noção de empoderamento abordado por Berth 

(2019), termo popularmente utilizado, em grande medida, para se referir ora a pessoas que se 

destacam no âmbito profissional e econômico, ora para se referir a quem assume se reconhecer 

numa determinada identidade (gay, transgênero, negro, pardo). Em 2016, a propósito, ano da 

explosão do “feminejo”, o referido termo foi o mais pesquisado no Dicionário Aurélio, naquele 

ano, segundo a matéria veiculada no site Metrópoles, de Dall’orto (2016). Nosso intuito é o de 

apresentar o que as pesquisas feministas entendem por empoderamento, já que para elas, ele se 

relaciona a uma ideia de coletividade. O empoderamento visa, assim, ser processo que parte do 

individual, mas que tenha ressonâncias no coletivo. Isso posto, buscamos responder se a noção 
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de empoderamento feminista se aproxima da noção de resistência, em Foucault, posto que ele 

é tido, pelos feminismos, como luta contra os mecanismos de poder que colocam as mulheres 

em posição desprivilegiada nas diferentes relações, mas também é tido como contradiscurso 

aos discursos que tentam imprimir determinados regimes de verdades sobre e para as mulheres.  

 

3.1 PODER, VERDADE E CONDUÇÃO DAS CONDUTAS 

 

A verdade e seus efeitos, como já comentamos, foi problemática importante nas 

pesquisas de Michel Foucault, ora como objeto central de suas pesquisas, ora como resultado 

que emerge a partir da analítica sobre o poder e a ética. Refletir sobre a verdade a partir dos 

estudos foucaultianos não pressupõe, entretanto, contestá-la. Não pressupõe saber a verdade de 

algo, sobre a veracidade de seu conteúdo e nem tampouco colocá-la em oposição ao que seja 

falso. Mas refletir sobre seus efeitos. Pressupõe ainda refletir sobre quais técnicas de saber ou 

mecanismos de poder podem colaborar para construção de uma pretensa verdade. Ou, além 

disso, refletir sobre que tipo de governo exercemos sobre nós mesmos como sobre os outros, 

ao nos reconhecermos em determinada verdade, ao tomarmos um certo discurso por verdadeiro. 

Nesse sentido, a preocupação de Foucault é com os regimes de verdade, construídos a partir da 

trama histórica que os permeia.  

As pesquisas de Michel Foucault têm sido comumente divididas em três fases: a 

arqueológica ou a de uma arqueologia do saber, na década de 1960; a da genealogia do poder, 

na década de 1970 e a da genealogia da ética, no início da década de 1980. Todavia, 

corroboramos com a afirmação de Candiotto (2013, p. 17) de que a divisão das pesquisas do 

filósofo é uma tentativa de sistematizar o que “não pode ser sistematizado”, posto que se trata 

de “[...] um pensamento que procedeu mediante deslocamentos estratégicos e sempre apostando 

no inesperado”. Todavia esse autor trabalha com a hipótese de que “[...] o fio condutor do 

pensamento de Foucault identifica-se com a problematização da verdade e sua relação com o 

sujeito [...]” (CANDIOTTO, 2013, p. 18). Nesse sentido, mesmo que esteja em jogo uma 

analítica sobre o poder, está em jogo, também, uma analítica sobre a verdade e o sujeito.  

Em entrevista a Bernard Henri-Lévy, publicada no livro Microfísica do poder, Foucault 

menciona que a “[...] produção de discursos ‘verdadeiros’ (e que, além disso, mudam 

incessantemente) é um dos problemas fundamentais do Ocidente” (FOUCAULT, 1985, p. 231). 

Isso porque “[...] vivemos em uma sociedade que em grande parte marcha ‘ao compasso da 

verdade’ – ou seja, que produz e faz circular discursos que funcionam como verdade, que 

passam por tal e que detêm por esse motivo poderes específicos” (FOUCAULT, 1985, p. 231, 



45 

 

grifo do autor). Assim, reafirmamos o que já foi dito no início desta seção: não há, para o 

filósofo francês, verdade que não esteja relacionada com o poder. Não há verdade “fora do 

poder ou sem poder”. Ela não é um mito ou privilégio do sujeito cognoscente que, por meio 

dela, “souberam se libertar” (FOUCAULT, 1985, p. 12): 

 

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele 

produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, 

sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz 

funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir 

os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as 

técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 

estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. 

(FOUCAULT, 1985, p. 12).  
 

Na seção 2, comentamos que, no pronunciamento realizado por Foucault (2006) em sua 

aula inaugural no Collège de France, o filósofo comenta que, na vontade de enunciar o 

verdadeiro, está sempre em jogo o desejo e o poder. Ele vê que a vontade de verdade 

(procedimento externo de controle dos discursos), institucionalmente amparada e distribuída, 

tende a exercer sobre os outros discursos um tipo de pressão e a funcionar como um poder de 

coerção. Percebe-se por tal afirmativa que as diferentes instituições possuem participação 

significativa na produção e na manutenção, de certa forma, dos regimes de verdade, na 

manutenção dos que possuem a incumbência e o direito (juridicamente, formalmente, 

institucionalmente garantido) de dizer o que funciona como verdade. Nesse sentido, vemos a 

articulação não apenas do poder, mas do saber na constituição de discursos verdadeiros.  

A verdade para Foucault, portanto, tem intrínseca relação com o saber-poder. Ela é 

produzida por técnicas de saber e mecanismos de poder, assim como ela própria produz efeitos 

de poder. Candiotto (2013, p. 63) enfatiza que um dos efeitos de poder dessa articulação “é a 

sujeição da subjetividade”. A subjetividade compreende então efeitos ou acontecimentos da 

relação poder/saber. Por tal razão, conforme Candiotto (2013, p. 63), “[...] a proposta da história 

crítica da verdade de Michel Foucault prescinde da delimitação de proposições verdadeiras para 

debruçar-se nas práticas históricas a partir das quais os enunciados são produzidos e 

reconhecidos como verdadeiros”. Tal afirmativa corrobora com o que afirmamos acima, não se 

trata de contestar a verdade, ou o que é tido como verdade. Não se trata, do mesmo modo, de 

uma luta “[...] ‘em favor’ da verdade, mas em torno do estatuto da verdade e do papel 

econômico-político que ela desempenha [...]” (FOUCAULT, 1985, p. 13, grifo do autor). 

A premissa de que a sujeição da subjetividade é proporcionada pela articulação entre as 

técnicas de saber e os mecanismos de poder é basilar para a compreensão de que o sujeito é 
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efeito dessa interação. A articulação entre as técnicas de saber e de mecanismos de poder, ao se 

auxiliarem mutuamente, dão condições à formação de um “[...] um conjunto decididamente 

heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 

regulamentares etc.” (FOUCAULT, 1985, p. 244). Esse conjunto, o qual Foucault (1985) 

denominou de dispositivo, engloba, pois, o enunciável e o não enunciável. É, portanto, do 

mesmo modo, conforme Veyne (2014, p. 57), discurso, posto que “o discurso impregna” todo 

esse agrupamento de coisas citadas pelo filósofo francês. 

Desse modo, a regularidade enunciativa em torno de uma suposta verdade nas canções 

de Marília Mendonça nos leva a refletir sobre a atuação do dispositivo amoroso na constituição 

de um sujeito feminino, de um sujeito que é conduzido para a busca do amor romântico, já que 

estamos considerando os efeitos subjetivantes das relações de poder, dos jogos de verdade, 

daquilo que se toma por verdadeiro e que irá surtir efeitos específicos de poder. Nesse sentido, 

podemos afirmar que não há discurso fora do poder, como não há discurso que não esteja atado 

aos jogos de verdade, seja produzindo ou sendo produzido por ela. Dessa forma, o sujeito é 

efeito histórico das relações de poder que, por consequência, é efeito histórico também da 

produção da verdade, do que circula como verdade, dos discursos reconhecidos como 

verdadeiros.  

E, sendo assim, Foucault (2005b, p 28-29) esclarece que somos impelidos a produzir 

verdades, “[...] somos submetidos pelo poder à produção da verdade e só podemos exercer o 

poder mediante a produção da verdade”. Segundo ele, somos constantemente colocados para a 

encontrá-la, forçados a produzi-la pelo poder que a exige e dela necessita para que possa 

funcionar. Somos do mesmo modo forçados a confessá-la, ao mesmo tempo que somos 

submetidos a ela, posto que ela seja a norma: 

 

[...] O poder não para de questionar, de nos questionar; não para de inquirir, de 

registrar; ele institucionaliza a busca da verdade, ele a profissionaliza, ele a 

recompensa. Temos de produzir a verdade como, afinal de contas, temos de produzir 

riquezas, e temos de produzir a verdade para poder produzir riquezas. E, de outro lado, 

somos igualmente submetidos à verdade, no sentido de que a verdade é a norma; é o 

discurso verdadeiro que, ao menos em parte, decide; ele veicula, ele próprio propulsa 

efeitos de poder. Afinal de contas, somos julgados, condenados, classificados, 

obrigados a tarefas, destinados a uma certa maneira de viver ou a uma certa maneira 

de morrer, em função de discursos verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos 

de poder [...]. (FOUCAULT, 2005b, p. 29).  

 

A noção de verdade ou de produção de verdade, que se nota no trecho acima, é a que é 

consequência e resultado do poder disciplinar. É uma verdade que se estabelece como norma, 

que normaliza e normativiza coisas e indivíduos, que produz sujeitos normais ou anormais, por 
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exemplo, a partir de sua sujeição às disciplinas, através de mecanismos diversos, tais como 

certas formas de vigilância, de controle do tempo, de organização do espaço, de tipos diversos 

de exame etc. Um tipo de poder que Foucault nota ter aparecido nos séculos XVII e XVIII, que 

“permite extrair dos corpos tempo e trabalho”. Um poder que tem por efeito a produção da 

individualidade, de corpos individuais que necessitam ser controlados, treinados, submetidos à 

norma, utilizados e, também, punidos quando esse poder considerar necessário. Um tipo de 

poder que faz crescer “as forças sujeitadas e a força e a eficácia daquilo que as sujeita” 

(FOUCAULT, 2005a, p. 42). O que vemos aí se destacar são tecnologias de poder que 

produzem verdades, que, de forma conjunta, produzem sujeitos. 

Pode-se, do mesmo modo, relacionar o que Foucault afirma, no trecho em questão, ao 

que ele iria denominar de biopoder no livro História da sexualidade: a vontade de saber, 

publicado no mesmo ano do curso Em defesa da sociedade. Essa relação pode ser feita pelo 

fato de que esse poder também se valerá de tecnologias de assujeitamento (compreendido por 

Foucault como o processo de constituição de sujeitos sujeitados) que incidirão sobre os corpos 

e que irão funcionar como forma de controle da população, mas dessa vez, não somente para 

disciplinar os corpos, mas para garantir-lhes a vida. Como afirma o arquegenealogista, “[...] 

uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida 

[...]” (FOUCAULT, 2017, p. 156). O biopoder, portanto, não exclui o poder disciplinar. Ao 

contrário, o que Foucault chama de uma biopolítica começa a se desenvolver no século XVII a 

partir do poder disciplinar:  

 

Concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII, em 

duas formas principais; que não são antitéticas e constituem, ao contrário, dois pólos 

de desenvolvimento interligados por todo um feixe intermediário de relações. Um dos 

pólos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo como máquina: 

no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no 

crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de 

controle eficazes e econômicos — tudo isso assegurado por procedimentos de poder 

que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo humano. O segundo, que 

se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do século XVIII, centrou-se no 

corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos 

processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, 

a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; 

tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles 

reguladores: uma biopolítica da população. (FOUCAULT, 2017, p. 149-150). 

 

Foucault utiliza o termo biopolítica “[...] para designar o que faz com que a vida e seus 

mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente de 

transformação da vida” (FOUCAULT, 2017, p. 154). O autor nota que, a partir do século XVIII, 

uma série de tecnologias políticas irão se proliferar em nome da gestão do que se começa a 
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conceber por população. Essas tecnologias irão investir sobre o corpo, nas formas de as pessoas 

se alimentarem, na saúde, nos diferentes espaços de convivência, nas condições de vida 

(FOUCAULT, 2017). Dentre as tecnologias, o filósofo nota o dispositivo de sexualidade como 

uma das mais importantes, uma vez que esse dispositivo, de acordo com o estudioso, “[...] se 

encontra na articulação entre os dois eixos ao longo dos quais se desenvolveu toda a tecnologia 

política da vida. De um lado, faz parte das disciplinas do corpo: adestramento, intensificação e 

distribuição das forças, ajustamento e economia das energias”. Mas do outro, o sexo pertence, 

do mesmo modo, “à regulação das populações, por todos os efeitos globais que induz” 

(FOUCAULT, 2017, p. 157). Nesse aspecto, o sexo se insere tanto no poder disciplinar quanto 

no biopoder. Ele “[...] dá lugar a vigilâncias infinitesimais, a controles constantes, a ordenações 

espaciais de estrema meticulosidade, a exames médicos ou psicológicos infinitos, a todo um 

micropoder sobre o corpo [...]”; a todo um processo que normaliza, mas, ao mesmo tempo, “[...] 

dá margem a medidas maciças, a estimativas estatísticas, a intervenções que visam todo o corpo 

social ou grupos tomados globalmente” (FOUCAULT, 2017, p. 157). 

Esse dispositivo complexo que o autor nota atuar de diferentes formas, ora na 

disciplinarização dos corpos, ora no controle da saúde da população, do seu bem-estar, da sua 

“normalidade”, já que aliado a um saber médico dá margem a categorizações (e verdades) 

diversas como histérico, sádico, libertino, assexuado etc., é ao mesmo tempo o dispositivo que 

dá margem a toda uma produção discursiva em torno do sexo, seu objeto privilegiado. Mais 

ainda, o dispositivo da sexualidade suscitou, segundo Foucault (2017, p. 170-171) “[...] um de 

seus princípios internos de funcionamento mais essenciais: o desejo do sexo”. Desejo de “tê-lo, 

de aceder a ele, de descobri-lo, liberá-lo, articulá-lo em discurso, formulá-lo em verdade. Ele 

constituiu ‘o sexo’ como desejável. E é essa desirabilidade do sexo que fixa cada um de nós à 

injunção de conhecê-lo, de descobrir sua lei e seu poder” (FOUCAULT, 2017, p. 170-171). 

O arquegeanologista questiona a hipótese de uma repressão em relação ao sexo, e afirma 

que, na verdade, uma vasta produção passou a se formar sobre ele, passou-se a discursivizá-lo. 

Era preciso saber do sexo e sabendo do sexo, sabia-se sobre os indivíduos. Ao sexo, relacionou-

se uma possível identidade. Candiotto (2013, p. 75) comenta que “[...] o dispositivo da 

sexualidade é o mecanismo de poder cujo efeito é a constituição de um saber, de uma verdade 

do sexo”. Diante de tal verdade, que passou a fazer parte dos discursos das ciências humanas, 

a cultura ocidental se empenhou na busca da verdade sobre quem são os indivíduos 

(CANDIOTTO, 2013, p. 76). Tornamo-nos, desse modo, sujeitos desejantes e do desejo. Por 

meio da confissão sobre o desejo, passou-se a construir e veicular uma verdade sobre nós.  
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Foucault (2017) afirma que as sociedades ocidentais, desde a idade média, pelo menos, 

tomaram a confissão como um dos rituais mais importantes da produção de verdade. No 

Ocidente, a confissão acaba se tornando uma técnica valiosa, umas das mais valorizadas, para 

produzir a verdade. Dessa feita, a prática cristã da confissão, a partir do século XVI, após a 

Reforma Protestante, se estendeu para diferentes áreas, difundindo amplamente seus efeitos: 

“[...] na justiça, na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas relações amorosas, na 

esfera mais cotidiana e nos ritos mais solenes; [...] confessa-se – ou se é forçado a confessar”. 

O que ocorre com a ampliação das técnicas confessionais cristãs para outras relações sociais é 

que o homem iria se tornar, de acordo com o filósofo “um animal confidente” (FOUCAULT, 

2017, p. 66). 

A produção discursiva sobre o desejo, que antes se centrava em práticas institucionais 

nos confessionários e nas salas de aula, por exemplo, se expande para outras dimensões das 

relações sociais (CANDIOTTO, 2013). Um dos efeitos da produção da verdade nas práticas 

confessionais deslocada dos confessionários para as clínicas foi o estabelecimento do que 

Foucault (2017, p. 72) denominou de “Ciência-confissão”. Candiotto (2013, p. 84-85) nota que, 

na clínica, a produção do jogo da verdade se estabelece por meio de alguém que a escuta, que 

é, ao mesmo tempo, aquele que interpreta. Por outro lado, depende do indivíduo que enuncia e 

“que curiosamente identifica-se com aquele de quem se fala”. Segundo ele, a “articulação entre 

enunciação e decifração acontece mediante o exercício de poder, já que aquele que decifra e 

conhece a verdade exerce um poder sobre aquele que a verbaliza, reconhecendo aquela 

decifração como sua verdade”. Nessa relação de poder, ele afirma completar-se “[...] o 

mecanismo de sujeição: o indivíduo se reconhece como sujeito porque antes é sujeitado por um 

conhecimento que desconhecia e agora admite como seu e como sua verdade” (CANDIOTTO 

2013, p. 84-85). A constituição de tal processo tem como efeito a construção de identidades 

sujeitadas. Acredita-se ser algo que outra pessoa afirma ser. Nesse sentido, o sujeito para 

Foucault, não é, pois, constituinte da verdade, mas, sim, constituído por ela. É, portanto, efeito, 

objeto concebido na correlação imanente dos mecanismos de poder e das tecnologias de 

verdade (CANDIOTTO, 2013). 

No final da década de 1970, ocorre um deslocamento importante na analítica do poder 

foucaultiano, mais propriamente no curso de 1978, Segurança, território, população, em que 

Foucault (2008b) amplia a noção de poder, quando inicia pesquisas ao que ele denominou de 

governamentalidade. O neologismo criado pelo filósofo pressupõe “[...] o conjunto constituído 

pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos, as táticas que permitem 

exercer de forma bem específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal 
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a população”. O autor também compreende a governamentalidade como “uma linha de força” 

que institui um tipo de poder que se pode chamar de governo que desenvolveu uma série de 

“aparelhos específicos de governo” e o desenvolvimento “de toda uma série de saberes” 

(FOUCAULT, 2008b, p. 143-144). Deve-se entender o termo governo, nas acepções 

foucaultianas, em seu sentido mais amplo. Governo não apenas do Estado sobre a população, 

mas governo dos homens sobre os homens e dos homens sobre si mesmos.  

Foucault (2008b, p. 143) comenta, na aula do dia 1º de fevereiro, do curso de 1978, que, 

no fundo, o que gostaria de fazer, caso quisesse, de fato, fazê-lo, seria algo como uma “história 

da governamentalidade”. E cremos que ele faz, já que a história da governamentalidade 

elaborada pelo filósofo abarca desde a ascensão do poder pastoral a partir do século IV – uma 

tecnologia de poder que se integrou ao Estado moderno ocidental –, que ele discute no curso de 

1978, ao surgimento do neoliberalismo como forma de governo, como uma racionalidade de 

Estado, no século XX, apresentado no curso do ano seguinte: O nascimento da biopolítica 

(FOUCAULT, 2008a). Se nos anos iniciais da década de 1970, Foucault se dedica à elaboração 

de uma microfísica do poder, introduzida pelo que o autor chamou de disciplinas ou poder 

disciplinar, nos anos finais dessa década, a noção de poder é, pois, ampliada para a de governo.  

Em Segurança, território e população, a análise do biopoder é retomada. Todavia, a 

diferença em relação às discussões promovidas pelo filósofo francês em História da 

sexualidade: vontade de saber é a de que, no curso de 1978, os instrumentos de controle da 

biopolítica são denominados de dispositivos de segurança. Com o surgimento da população 

como sujeito político, uma série de procedimentos e tecnologias passou a ser utilizada como 

forma de garantir a segurança da população contra seus perigos internos (FOUCAULT, 2008b). 

Assim, entram em cena técnicas de governo que tinham como objetivo manter o controle da 

saúde dos indivíduos.  

Diferente dos séculos anteriores – como o que ocorre com a tentativa do controle da 

peste nos séculos XVI e XVII, em que houve uma regulamentação que indicava às pessoas 

quando poderiam sair de suas residências, que lhes proibia determinados contatos e as obrigava 

a abrirem suas casas para inspetores, ou seja, um sistema do tipo disciplinar; assim como foi a 

exclusão de pessoas infectadas com a lepra, na Idade Média, em que os doentes eram colocados 

em confinamento a fim de se evitar o contágio –, Foucault (2008b) nota que, no século XVIII, 

o combate à varíola se desenvolve por meio de instrumentos como os dados estatísticos e 

número de pessoas infectadas, o índice de mortalidade da doença, os riscos que se corria com 

as inoculações etc.  
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Iniciam-se as campanhas médicas e de vacinação bem como passa-se a fazer uso de 

outros instrumentos que deveriam regulamentar as estatísticas em torno da mortalidade, da 

natalidade, da saúde e morte da população. Tecnologias de poder que possibilitaram o governo 

dos homens (FOUCAULT, 2008b). Obviamente que outros acontecimentos são observados por 

Foucault, tal como a forma de lidar com a escassez de alimentos e de lidar com o mercado, uma 

vez que, com a ajuda dos fisiocratas, novos modos de regulação econômica – já caminhando 

para o que ficaria conhecido como liberalismo – ajudarão a pôr em funcionamento os referidos 

dispositivos. Foucault ainda cita o desejo como motor de ação do governo dos indivíduos. “O 

desejo é aquilo pelo que todos os indivíduos irão agir” (FOUCAULT, 2008b, p. 95). Nesse 

sentido, a “[...] produção do interesse coletivo pelo jogo do desejo: é o que marca ao mesmo 

tempo a naturalidade da população e a artificialidade possível dos meios criados para geri-la” 

(FOUCAULT, 2008b, p. 95).  

Sendo assim, os dispositivos de segurança e a inculcação do desejo como motor de ação 

farão parte das técnicas de poder que conduzirão a população. O que Foucault (2008b, p. 146) 

chama de governamentalização do Estado nasce, segundo ele, de “três grandes pontos de 

apoio”, três pontos fundamentais para esse processo: “A pastoral, a nova técnica diplomático-

militar e [...] a polícia”. Iremos nos deter apenas nas reflexões que o filósofo faz sobre a pastoral, 

posto que, por meio delas, ele coloca em evidência a produção da verdade a partir do exame de 

consciência e da confissão.  

A pastoral ou o poder pastoral trata-se de um conjunto de técnicas introduzidas e 

utilizadas a partir do processo pelo qual a religião cristã se constituiu como igreja com a 

finalidade de governar os homens, rumo à salvação, ao reino de Deus numa escala que abrange 

nada menos do que toda a humanidade (FOUCAULT, 2008b). Trata-se de um dispositivo de 

poder que, segundo o filósofo francês, não parou de se aperfeiçoar por pelo menos 15 séculos 

desde o II, III século d.C. Foucault (2008b, p. 197), todavia, afirma que pode estar equivocado 

ao notar o fim da pastoral no século XVIII, pois esse poder “[...] em sua tipologia, em sua 

organização, em seu modo de funcionamento [...] é sem dúvida algo sobre o qual não nos 

libertamos”. 

Não nos libertamos e não nos livramos, podemos acrescentar. Se houve a crise da 

pastoral na Europa ocidental do século XVIII, na América Latina, de forma geral e no Brasil, 

de forma específica, ela se expandiu enormemente. Considerado um dos países com o maior 

número de católicos do mundo, o país vê, igualmente, agora, um aumento considerável no 

número de evangélicos. E apesar de sempre ter exercido influência no cenário político do Brasil, 

é cada vez, assustadoramente maior, a influência das religiões ditas cristãs nesse cenário. A 



52 

 

campanha do atual governo teve o apoio de líderes religiosos com grande número de fiéis. 

Campanha essa estruturada em fake news e com forte discurso conservador em prol de uma 

suposta família tradicional, diga-se de passagem. O fato de padres e pastores apoiarem e  

também reproduzirem um discurso excludente e preconceituoso demonstra o quão preocupante 

é o poder religioso, o poder pastoral atuando na produção de sujeitos obedientes a uma causa 

que demonstra um alto nível de ignorância e violência, como a não aceitação e a cassação de 

direitos duramente conquistados pelos movimentos sociais, como o LGBTQI+. Isso demonstra 

como a ética (neste estudo, pensada sob a luz das reflexões foucaultianas) e o cuidado de si são, 

como nunca nesses últimos 30 anos de nossa manca democracia, processo fundamental para as 

estratégias de resistência, conforme comentamos no decorrer desta seção.  

Afirmamos que o poder pastoral produz sujeitos obedientes, já que, não obstante, ele 

não está relacionado apenas com a salvação, mas com a lei e com a verdade, de modo que o 

pastor “guia para a salvação, prescreve a lei, ensina a verdade” (FOUCAULT, 2008b, p. 221). 

A lei e a verdade de Deus, obviamente. O pastor é aquele que deverá cuidar de cada ovelha de 

seu rebanho. Ou seja, cada indivíduo, mesmo em uma coletividade, deverá ser cuidado, 

conduzido, governado a uma vida de obediência a Deus e obediência a quem o conduz. 

Constrói-se aí uma relação de dependência integral. Relação de submissão de um indivíduo a 

outro. Do mesmo modo que o pastor deve obediência e ser submisso a seus superiores e, 

obviamente, a Deus; as ovelhas devem obediência ao pastor. Trata-se de obediência integral de 

um indivíduo a outro, que resultará numa relação de “servidão integral”. A obediência cristã 

tem como finalidade a renúncia da vontade, “a renúncia definitiva a vontade própria”, conforme 

afirma Foucault (2008b, p. 234-235). 

Esse poder exerce um modo de individualização “que não passa apenas pela afirmação 

do eu, mas pela sua destruição” (FOUCAULT, 2008b, p. 237), posto que o pastor não ensina a 

verdade simplesmente, ele dirige a consciência de suas ovelhas. Ora, o que se tem aí é a 

constante vigília, o constante controle dos pensamentos “pecaminosos” que podem desvirtuar 

as pessoas do caminho da salvação. Nesse sentido, o pastor deve cuidar para que seu rebanho 

anule todo o mal interior e faça apenas a vontade de Deus. A prática de direção da consciência 

será, assim, de acordo com o filósofo francês, um instrumento que provocará a dependência 

entre o indivíduo (a ovelha) e o pastor. No exame de consciência o indivíduo vai “[...] extrair e 

produzir de si mesmo certa verdade, que vai ser aquilo através do que vai estar ligado àquele 

que dirige sua consciência” (FOUCAULT, 2008b, p. 241). Ou seja, ao enunciar ao pastor 

determinado pensamento ou desejo, caberá ao pastor, ele próprio, por meio do aconselhamento 

e da imposição de penitências, o trabalho de ajudar aquela ovelha a se livrar dos demônios que 
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o atormentam e da condição de sujeito pecador. O exame de consciência na pastoral é ato 

constante. Deve-se dizer tudo o que pensa àquele que examina para que se possa reconhecer a 

presença e os poderes do inimigo no fluxo de pensamento do examinado. Assim, o examinado 

ou o dirigido poderá reconhecer em si mesmo determinada falta ou pecado.  

Nesse sentido, cada indivíduo, apesar de inserido em uma comunidade religiosa, deverá 

ser cuidado e conduzido individualmente, a partir das necessidades que sua confissão revela. O 

poder pastoral possui modos específicos de individualização, que se darão num processo de 

méritos e deméritos, por uma rede de servidões, uma servidão geral de todo mundo a todo 

mundo, além da exclusão de todo e qualquer egoísmo, e, nesse sentido, uma individualização 

por sujeição. Uma individualização que será adquirida por meio da produção de uma verdade 

oculta, interior (FOUCALT, 2008b). Para Foucault, o poder pastoral preludia aquilo que será a 

governamentalidade, aquilo que a partir do século XVI começa a se instituir como o Estado, 

que integrou numa “nova forma política”, o poder pastoral (FOUCAULT, 2008b, 1995, p. 236). 

E preludia, do mesmo modo, a governamentalidade pela constituição de um sujeito sujeitado 

em redes contínuas de obediência, subjetivado pela “extração de verdade que lhe é imposta”, 

por essa mesma rede de obediências e servidão (FOUCAULT, 2008b, p. 243). Um sujeito cujos 

méritos são identificados de maneira analítica, o que é, para Foucault (2008b, p. 244), a 

“constituição típica do sujeito ocidental moderno”.  

Com as reflexões em relação à pastoral, mais especificamente, a ideia de sujeição recebe 

uma outra dimensão: a de um indivíduo participante do próprio processo de assujeitamento. 

Como vimos, o termo será utilizado, igualmente, para se referir à maneira como, por meio da 

confissão de uma verdade sobre si, o indivíduo irá se aliar a uma subjetividade, criando, assim, 

um efeito de identidade. Dessa forma, o sujeito não é mais simplesmente e somente efeito ou 

resultado da correlação entre os mecanismos e as estratégias de poder e as tecnologias de 

verdade. Ele será efeito, também, de sua própria constituição enquanto sujeito (CANDIOTTO, 

2013). Temos então, a partir do que discutimos nesta subseção, os dois significados de sujeito 

atribuídos por Foucault (1995, p. 235): “[...] sujeito a alguém por controle ou dependência e 

preso à sua própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento”. Esses dois 

significados, segundo ele, “sugerem uma forma de poder que subjuga e torna sujeito a”. 

A ampliação de domínios da analítica do poder foi fator crucial para que a produção da 

verdade deixasse de ser considerada somente, segundo Candiotto (2013, p. 91), “[...] como 

efeito de poder, na condição de justificação racional de estratégias de poder atuantes nas 

práticas sociais”. O autor nota que a “desobstrução dos jogos de verdade em relação às matrizes 

objetivadoras do poder” será condição fundamental para que as práticas de subjetivação sejam 
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problematizadas (CANDIOTTO, 2013, p. 91). O fato de o sujeito também participar do 

processo de assujeitamento que o constitui possibilitará que as resistências alcancem uma 

dimensão ética. Nesse sentido, a “[...] verdade no sentido de saberes verdadeiros, é 

transformada em instrumento valioso a ser subjetivado a partir do pano de fundo formado pela 

articulação entre governo dos outros (política) e governo de si mesmo (ética)” (CANDIOTTO, 

2013, p. 91-92). 

Ao pensar na governamentalidade como forma de condução de condutas, como forma 

de condução dos homens e condução de si mesmo, Foucault, do mesmo modo, pensará em 

resistências mais específicas (CANDIOTTO, 2013). Em lutas que são, ao mesmo tempo, 

“transversais”, “imediatas”, “anárquicas”, “que questionam o estatuto do sujeito”, por exemplo 

(FOUCAULT, 1995, p. 234). No curso de 1978, Foucault (2008b) denomina essas estratégias 

de resistência de contracondutas. Essa denominação se dá no contexto da pastoral, todavia é 

possível ampliá-la para diferentes domínios, conforme o autor mesmo o faz, posto que, se 

estamos falando de conduta, de governo, e isso na dimensão ampla que este último termo 

permite, podemos, assim, pensar em contracondutas como formas de resistência às diferentes 

formas de governo, uma vez que são: 

 

[...] movimentos que têm como objetivo outra conduta, isto é: querer ser conduzido 

de outro modo, por outros condutores e por outros pastores, para outros objetivos e 

para outras formas de salvação, por meio de outros procedimentos e de eventualmente 

em todo caso, escapar da conduta dos outros, que procuram definir para cada um a 

maneira de se conduzir. (FOUCAULT, 2008b, p. 257).  

 

Retornaremos a falar sobre as reflexões de Foucault sobre ética, que ocorrem mais 

especificamente no início da década de 1980, na subseção seguinte, ao abordarmos sobre a 

noção de empoderamento. Interessa-nos agora e consideramos importante fazer algumas 

observações em relação ao que discorremos até aqui em relação à noção de verdade a partir da 

analítica foucaultiana. Dentre o que seja relevante considerar nesta discussão, talvez seja o fato 

de que, em Foucault, a verdade nunca é refletida sobre o prisma de se poder atestá-la de fato 

como verdade ou não. Não se trata de conhecimento validado universalmente. O que importa é 

que a verdade é sempre e “antes de tudo um sistema de obrigações” (FOUCAULT, 2016, p. 

13). Se os mecanismos de poder proporcionam a produção de certos efeitos de verdade, não 

obstante, os efeitos de verdade, do mesmo modo, produzem mecanismos de poder. Por tal razão 

que esses mecanismos funcionam, porque enxergamos neles certa verdade.  

Vemos através dos enunciados da mídia digital que os sujeitos reconhecem uma verdade 

sobre si mesmos nos enunciados das canções de Marília Mendonça. As canções que ela 
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interpreta são tomadas como um discurso de verdade sobre o amor e toda a sorte de sentimentos 

e consequências, segundo os discursos, que se pode ter a partir dele. Afirmamos ainda que 

importa muito mais refletir até que ponto o discurso sobre o amor é objetivante, até que ponto 

somos subjetivados por um dispositivo que parece atuar junto ao de sexualidade, o amoroso, na 

constituição de sujeitos, no caso desta pesquisa, principalmente, em relação à constituição do 

sujeito feminino. Não se pode perder de vista que, para que determinada verdade seja aceita 

como tal, é necessário que os indivíduos a aceitem e se submetam a ela, o que nem sempre 

ocorre de forma consciente.   

Comentamos anteriormente que, em História da sexualidade: a vontade de saber, 

Foucault (2017) afirma que, a partir do século XVIII, tecnologias políticas irão se proliferar 

para gerir a vida da população, um poder que conduz a vida, que faz viver, o qual ele denominou 

de biopoder. Dentre essas tecnologias, o dispositivo da sexualidade seria uma das mais 

importantes. Apesar de denominar tais tecnologias, no curso de 1978, de dispositivos de 

segurança, o dispositivo de sexualidade não foi descartado pelo filósofo. Ao contrário. Pode-se 

considerá-lo como um dos dispositivos de segurança que passaram a fazer parte da gestão da 

população. Dispositivo complexo, como já afirmamos, e poderoso, que não se mantém por e 

nem produz os mesmos discursos e que não deixou de atuar em nossa sociedade nos 

constituindo como sujeitos do desejo (FOUCAULT, 2016, 2017). Como vimos, o discurso 

verdadeiro sobre a sexualidade se formou em torno das práticas de confissão, a partir do 

momento em que fomos incitados a falar sobre o sexo, a enunciar nossos desejos, nossos 

pensamentos, nossas verdades em relação a ele (FOUCAULT, 2016, 2017). No curso de 1981, 

Subjetividade e verdade, Foucault (2016, p. 12) afirma que há certos “[...] discursos que, 

institucionalmente ou por consenso, são reconhecidos como verdadeiros a partir do sujeito.” 

Nesse caso, uma das perguntas que move as análises do filósofo é de que maneira a experiência 

“[...] que temos de nós mesmos se vê formada ou transformada pelo fato de haver, em algum 

lugar de nossa sociedade, discursos que são considerados verdadeiros, que circulam como 

verdadeiros e que são impostos como verdadeiros, a partir de nós mesmos enquanto sujeitos?” 

(FOUCAULT, 2016, p. 12). A questão de Foucault é a de procurar compreender quais efeitos 

têm sobre a nossa subjetividade a existência de discursos que possuem a pretensão de dizer a 

verdade sobre ela, posto que a “[...] subjetividade é concebida como o que se constitui e se 

transforma na relação que ela tem com sua verdade” (FOUCAULT, 2016, p. 13).  

Se um discurso verdadeiro sobre a sexualidade se formou a partir do sujeito, cremos que 

um discurso verdadeiro sobre o amor também pode ter se formado a partir dele. Se um dia 

fomos levados a confessar: “sim, eu desejo”, não deixamos, da mesma maneira, de ser levados 
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a confessar e a declarar: “sim, eu amo. Sim, eu quero o amor”. Nesse caso, podemos considerar 

indagar: que experiência fazemos de nós mesmos pelo fato de haver um discurso verdadeiro 

sobre o amor, formulado, constituído, organizado a partir de sujeitos que dizem o que é o amor, 

que infligem uma verdade sobre ele? E é relevante comentar que a forma como os discursos 

verdadeiros nos subjetivam, como os discursos e os dispositivos produzem verdades e 

constituem sujeitos, não é homogênea.  

Swain (2008, p. 297), por exemplo, acredita que a “construção em práticas e 

representações sociais” de mulheres sofre a interferência do dispositivo amoroso de forma 

muito mais contundente do que o dispositivo da sexualidade:  

 

Poder-se-ia seguir sua genealogia [do dispositivo amoroso] nos discursos– filosóficos, 

religiosos, científicos, das tradições, do senso comum – que instituem a imagem da 

‘verdadeira mulher’, e repetem incansavelmente suas qualidades e deveres: doce, 

amável, devotada (incapaz, fútil, irracional, todas iguais!) e, sobretudo, amorosa. 

Amorosa de seu marido, de seus filhos, de sua família, além de todo limite, de toda 

expressão de si. (SWAIN, 2008, p. 297, grifo da autora). 
 

Essa análise é bastante coerente. Há décadas, o amor e toda dor, disputa, alegria que 

podem vir com ele têm sido enunciados nos mais diferentes gêneros do discurso. Não fosse 

isso, as infindáveis novelas globais não manteriam como tema central ou de fundo os vários 

casos de amor marcados por desencontros, desentendimentos, traições que, diga-se de 

passagem, acabam, boa parte, por se regozijarem no tradicional sim, de branco e grinalda do 

último capítulo. Lá onde a felicidade parece finalmente encontrar seu caminho; onde as 

protagonistas, as não vilãs, merecedoras desse momento, irão encontrar a paz da harmonia 

conjugal, preponderantemente heterossexual, ritualizada na tradição católica, apostólica, cristã 

do casamento. Não se pode esquecer dos inúmeros filmes românticos que marcam a carreira de 

atrizes como a estadunidense Jennifer Aniston, por exemplo. Já na música, a preponderância de 

temas românticos é bastante notável. E cantar sobre rompimentos, sofrimento e desilusão 

também não é novidade, já que não se deve ignorar os trovadores, aqueles, da idade média, que 

suspiravam pelas senhoras da corte. 

E desde que, aliás, se didatizou a literatura, e a dividiu em escolas literárias, vemos os 

livros didáticos exemplificando com fragmentos de textos, é certo, a dor dos ultrarromânticos 

que se embriagavam até a morte devido ao amor não correspondido. Já os modernos, não tão 

menos dramáticos, indagaram o que caberia a uma criatura dentre tantas outras se não amar? 

Às mulheres, coube ainda aos contos de fada ajudarem-nas a construir práticas e representações 

sociais do herói, do príncipe, daquele que lhes dará o castelo e o mais sublime do amor. Não se 
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pode, igualmente, deixar de lado o amor maternal do poder religioso, que Foucault (2008b) 

denominou de poder pastoral, conforme vimos. Na pastoral católica, Maria é a das 7 dores, a 

mãe piedosa, a La Pietà, de Michelangelo, dolorosa, mas resignada, carrega o filho morto no 

colo, porque a obediência forjada no poder pastoral não deixa de iluminar constantemente que 

é sempre da “vontade de Deus” as dores infligidas sobre nós. 

Swain (2008) entende, pois, que o amor é para as mulheres fundamento identitário do 

mesmo modo que é o sexo para os homens. Assim, o dispositivo amoroso atua na produção de 

mulheres:  

 

O dispositivo amoroso investe e constrói corpos-em-mulher, prontos a se sacrificar, a 

viver no esquecimento de si pelo amor de outrem. As profissões ditas femininas 

partilham estas características: enfermeira, professora primária, doméstica, babá etc. 

O dispositivo amoroso, por outro lado, as conduz diretamente para uma 

heterossexualidade incontornável, sem equívocos, já que a procriação é sua 

recompensa. Mesmo se o prazer é raro ou ausente, é uma sexualidade sem questões, 

sem desvios, é assim, ponto. (SWAIN, 2008, p. 297).  

 

E acrescenta:  

 

O dispositivo amoroso, assim, cria mulheres e, além disto, dobra seus corpos às 

injunções da beleza e da sedução, guia seus pensamentos, seus comportamentos na 

busca de um amor ideal, feito de trocas e emoções, de partilha e cumplicidade. A 

sexualidade às vezes é até acessória. As tecnologias sociais do gênero investem os 

corpos-sexuados-em-mulher em práticas discursivas que propõe como axioma a 

‘natureza’ feminina, um pré-conceito ancorado no senso comum, propagado e 

instituído por um conjunto de discursos sociais. (SWAIN, 2008, p. 298, grifo da 

autora). 

 

Vemos que essas reflexões consideram o poder disciplinalizador do dispositivo 

amoroso. Ela fala em normalização. Normalização da heterossexualidade, normalização do 

sujeito feminino como amoroso, dócil, compreensível e de total entrega e busca pelo amor ideal. 

Faz parte das disciplinas do corpo, assim como o de sexualidade. No que se refere às mulheres, 

o dispositivo amoroso e da sexualidade formam uma trama capaz de tecer e produzir o feminino 

e a feminilidade. Produz o sujeito de um saber e produz o saber (no caso, o amor) sobre um 

sujeito. Produz, portanto, verdades sobre o sujeito feminino, subjetivado por essa verdade 

(SWAIN, 2008). Quando falamos sobre o poder objetivante dos discursos, é sobre isso que nos 

referimos. Os discursos nos subjetivam a tal ponto de nos conduzir, de nos governar e de nos 

levar a governar os outros, posto que, na trama histórica dos discursos, está sempre em ação a 

verdade e o poder. 

Todavia, achamos necessário acrescentar que a racionalidade neoliberal, a partir das 

contribuições de Foucault (2008a), tem permitido a pesquisadores como Oksala (2019, p. 132) 
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considerarem novos mecanismos de poder atuando no governo e na sujeição de mulheres, 

notoriamente, segundo ela, “por meio do aproveitamento dos seus interesses econômicos”. A 

hipótese da autora é de cada vez mais, as mulheres têm racionalizado “[...] sua participação nos 

hábitos normativos de feminilidade em termos de seus próprios interesses econômicos, e não 

em termos dos interesses dos homens” (OKSALA, 2019, p. 132). A mulher sujeitada e 

governada pelos mecanismos de poder neoliberais é a mulher “empreendedora”, “dona de si”, 

que pesa e coloca as relações na lógica do mercado, fato que dialoga com as pesquisas de 

Foucault (2008a) sobre a racionalidade neoliberal: o sujeito do neoliberalismo é o empresário 

de si, que instaura a lógica do mercado e, logo, da concorrência, tanto nas relações profissionais 

quanto nas pessoais.  

Assim, é por meio da análise dos enunciados das canções de Marília Mendonça que 

podemos dizer de que forma as personagens das canções são conduzidas pelo poder 

disciplinador do dispositivo amoroso, o quanto pesa o amor romântico na vida dessas 

personagens ou se é possível perceber quanto de racionalidade neoliberal subjetiva as 

personagens têm nas atitudes frente às relações amorosas, já que muitos dos enunciados da 

mídia digital deixam entrever um empoderamento que mais parece agente de um dispositivo de 

economia, parecendo atender, na verdade, uma lógica de mercado. Se há o reconhecimento de 

uma verdade sobre o amor nas músicas da referida cantora, então é possível afirmar, 

antecipadamente, que o referido dispositivo continua sendo maquinaria importante na 

constituição de mulheres e condução das condutas.  

Reconhecer uma verdade sobre nós em determinado discurso é eis onde, talvez, a 

verdade alcance seu lugar luminoso.10 Se fomos chamados a nos manifestar e reconhecer a nós 

mesmos, em nosso próprio discurso, “como sendo em verdade” sujeitos de desejo 

(FOUCUALT, 2016, p. 15), também o fomos em relação ao amor. As mulheres, principalmente, 

aprendem a desejá-lo, a buscá-lo, a colocá-lo como meta de vida. E de modo geral, aprendemos 

a colocar a verdade do humano no desenvolvimento do que pode haver de amoroso em nós. 

Ora, se o dispositivo de sexualidade e o amoroso não pararam de produzir sujeitos, se os 

discursos não cessam de constituí-los, se eles nos conduzem, é preciso que consideremos o 

quanto nos deixaremos ser subjetivados por eles e de que forma, eticamente, numa estética da 

existência, nos posicionamos diante dos governos que são exercidos sobre nós, fato que 

pressupõe considerarmos, de que forma nos colocaremos numa dimensão ética diante das 

racionalidades de Estado, de forma urgente, diante da governamentalidade neoliberal. Sobre tal 

                                                           
10 Nos referimos ao poema de Carlos Drummond de Andrade, A verdade dividida (ANDRADE, C. 1985). 
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empresa, a da ética, discutiremos um tanto mais, na próxima subseção, onde refletiremos sobre 

a noção de empoderamento.  

 

3.2 O EMPODERAMENTO SOB A ÓTICA FEMINISTA: CONTRACONDUTA E 

PRÁTICA DE SI? 

 

Na busca de discutir a noção de empoderamento na literatura acadêmica, deparamo-nos 

com uma quantidade significativa de trabalhos nas mais diferentes áreas de conhecimento, 

relacionando-a ora à expansão social e econômica de populações pobres ora ao fortalecimento 

de saúde corporal e emocional, sem, a partir de nossa compreensão, estabelecer uma discussão 

mais crítica e política que o termo demanda. 

No concernente à literatura feminista, Sardenberg (2006) afirma haver, também, 

divergências sobre o termo. Mas ressalta que, de modo geral, para as feministas, o 

empoderamento diz respeito ao processo da conquista de autonomia e autodeterminação, 

tratando-se, “ao mesmo tempo, de um instrumento/meio e um fim em si próprio”. Implica, 

ainda, “na libertação das mulheres das amarras da opressão de gênero, da opressão patriarcal”. 

Segundo ela, especialmente para as feministas latino-americanas, “o objetivo maior do 

empoderamento das mulheres é questionar, desestabilizar e, por fim, acabar com a ordem 

patriarcal que sustenta a opressão de gênero” (SARDENBERG, 2006, p. 2). 

Entretanto, decidimos abordar a noção de empoderamento, principalmente a partir das 

reflexões realizadas por Berth (2019), estudiosa e feminista negra brasileira, no livro 

Empoderamento, da coletânea Feminismos plurais, lançado em 2019, pelo fato de ela dar 

atenção às interseccionalidades. Sabe-se que as mulheres possuem posições diferentes e 

desiguais nas relações de poder por questões raciais, sexuais e econômicas. Assim, quando se 

fala em opressão de gênero, é importante que se entenda o âmbito dessa opressão, posto que, 

de modo geral, mulheres não brancas e não héteros acabam por ficar em situação mais 

desprivilegiada do que as brancas e as héteros nas relações as quais mencionamos acima. 

Importante acrescentar que o conceito de interseccionalidade foi cunhado por Kimberlé 

Crenshaw, jurista e professora estadunidense da teoria crítica de raça, e utilizado formalmente 

por ela pela primeira vez em 1991, em um artigo publicado na revista especializada em assuntos 

jurídicos Stanford Law Review (CRENSHAW, 1991). 

Em um outro documento, traduzido e publicado pela Revista Estudos Feministas, 

Crenshaw (2002) propõe um modelo, segundo ela, provisório para identificação de formas de 

subordinação que manifestam os efeitos dos preconceitos de raça e de gênero. O termo, de 
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acordo com Akotirene (2019), no livro Interseccionalidade, da coletânea Feminismos plurais, 

é uma ferramenta tanto teórica quanto metodológica utilizada a fim de pensar o racismo, o 

capitalismo e o cisheteropatriarcado como categorias estruturalmente inseparáveis nos modos 

de opressão produzidas pela discriminação. Crenshaw (2002, p. 177) pondera que a 

interseccionalidade “[...] trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, 

a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 

estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras”. (CRENSHAW, 

2002, p. 177). 

É compreensível, portanto, que as feministas latino-americanas e de outros países do sul 

global (países de Terceiro Mundo), mas, sobretudo as feministas negras, conforme clama Berth 

(2019), venham se empenhando em análises, discussões e outras ações que evidenciam e tentam 

romper com a posição desigual que mulheres negras, não brancas, não héteros se encontram 

nas relações de poder, posição que acaba por provocar, conforme Crenshaw (2002) e Akotirene 

(2019), formas de submissão diversas. Assim, ao trabalharmos com a noção de empoderamento 

a partir das reflexões realizadas por Berth (2019), assumimos, aqui, também, uma postura ética, 

em vista disso, igualmente política, consoante clamam Marie e Andrade (2019), de nos aliarmos 

às mulheres não brancas e não héteros numa luta que não implica apenas desdobramentos contra 

o machismo, mas contra o racismo, e, hoje, de forma urgente, diante de um avanço da extrema 

direita no país e de sua política neofascista.  

Por fim, e não menos importante, é o fato de que uma das noções de poder que embasam 

as reflexões promovidas por Berth (2019) se alinha, de certa forma, às discussões aqui propostas 

por partir da análise de Foucault sobre tal empresa, o que para a nossa pesquisa, obviamente, é 

questão epistemológica importante. Contudo, é preciso que acrescentemos, aqui, que a escolha 

e a posição de trazermos as reflexões de Berth para este trabalho não significa que o estamos 

fazendo de forma acrítica ou romantizada. Há questões sobre a teoria do empoderamento que, 

acreditamos, necessitarem de maiores discussões, a começar pelo termo em si, uma vez que ele 

tem sido vinculado à da concorrência e do individualismo ferrenhos que a racionalidade 

neoliberal constrói (FOUCAULT, 2008a).  

Os próprios enunciados da mídia digital, apresentados na segunda seção – 

principalmente no que tange à ideia da verdade que jaz na palavra do “feminejo” (M6), 

enunciados que retomaremos adiante –, nos permitem afirmar o quanto é necessário, cada vez 

mais, que os feminismos reflitam sobre os discursos que seus enunciados têm possibilitado 

construir e até que ponto o(s) discurso(s) (entendendo-o aqui na dimensão das práticas 

discursivas e não discursivas) feminista(s) polemizam e se colocam como contracondutas não 
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apenas frente às práticas machistas, racistas, LGTBQI+fóbicas, mas também neoliberais, cujo 

motivo cremos que ficará mais evidente adiante.  

Iniciaremos nossa discussão a respeito da noção de empoderamento a partir das 

considerações de Baquero (2012) sobre o acontecimento histórico e discursivo que pode ter 

possibilitado o surgimento de tal noção. A autora afirma que, embora o uso do termo tenha 

crescido consideravelmente a partir de movimentos emancipatórios, tais como o movimento 

negro, de mulheres, homossexuais etc., ele possui raízes na reforma do século XVI. Contudo, 

foi a explosão dos movimentos sociais que se posicionavam contra o sistema, nos Estados 

Unidos (EUA), na década de 1960, que trouxe notoriedade ao conceito.  

Baquero se embasa em Hewitt (2007 apud BAQUERO, 2012) para afirmar que 

Martinho Lutero, em suas 95 teses, ao questionar “a interpretação das escrituras então 

dominantes”, e abordar “assuntos considerados até então pertencentes ao papado, levanta um 

conjunto de críticas à Igreja e à autoridade papal” (HEWITT, 2007 apud BAQUERO, 2012, p 

175), que, publicadas em alemão, oportunizou a pessoas de diferentes camadas sociais, na 

Alemanha, conhecerem suas ideias. Lutero também fez a tradução da Bíblia do latim para o 

dialeto local, fato que possibilitou a democratização do acesso às escrituras, bem como 

contribuiu para que ele se tornasse, futuramente, a língua oficial da Alemanha.  

Ao traduzir a Bíblia para o alemão, Lutero estaria, no que entende a autora, 

possibilitando, com certas restrições, um possível empoderamento por parte da comunidade, 

uma vez que ela, com “a leitura dos ‘textos sagrados’ [...], passa a realizar sua hermenêutica, 

tornando-se sujeito de sua religiosidade” (BAQUERO, 2012, p. 175, grifo da autora). As 

considerações da autora sobre o acesso às escrituras bíblicas, depois de Martinho Lutero tê-las 

traduzido do latim para o alemão, direcionou-nos ao que Foucault (1995) postula no artigo “O 

sujeito e o poder”. O filósofo afirma que uma das lutas mais importantes atualmente é contra 

“as formas de sujeição – contra a submissão de subjetividade”. Ele cita a Reforma Protestante 

como exemplo e resultado máximo de uma grande crise da experiência ocidental da 

subjetividade e “uma revolta contra um tipo de poder religioso e moral que deu forma, na idade 

média, a esta subjetividade”. Segundo ele, a “necessidade de ter uma participação direta na vida 

espiritual, no trabalho de salvação, na verdade que repousa nas Escrituras – tudo isso uma luta 

por uma nova subjetividade” (FOUCAULT, 1995, p. 236).  

Berth (2019, p. 34) argumenta que o trabalho de Baquero (2012) coloca em evidência 

uma das mais relevantes dimensões do empoderamento que é “a informação como um 

instrumento de libertação”. E que, também, parece-nos, se tratar de uma luta pela “verdade”, 

uma vez que não deixa de ser uma luta pela “verdade”, ou por novas verdades, a ação de ter 
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acesso ou de dar acesso ao que, antes, era algo sobre o qual, por algum impedimento, não se 

podia refletir. Essa vontade de verdade, essa vontade histórica de verdade coloca sempre em 

questão o desejo e o poder, conforme Foucault (2006). A vontade de verdade não deixa nunca 

de ser uma luta pelo poder. A vontade de saber, por sua vez, não deixa de ser, do mesmo modo, 

uma luta pela verdade. Nesse caso, é basilar que se problematize a dimensão libertadora 

oportunizada pela informação, conforme afirma a autora. Berth (2019, p. 52) fala de indivíduos 

“[...] com alto grau de recuperação da consciência do seu eu social, de suas implicações 

agravantes”. Parece-nos que a libertação da qual fala a pesquisadora está associada à percepção 

de si como sujeito instituído nas relações de poder, fato que poderia corroborar para a tentativa 

de mobilidade e reversibilidade dessas relações.  

Entretanto, o saber pode, ele próprio, criar relações de poder e não pressupor condição 

basilar para as lutas contra a submissão da subjetividade, contra as formas de sujeição e de 

governo as quais somos submetidos. Candiotto (2013, p. 123), ao refletir sobre a ética do sujeito 

na perspectiva foucaultiana, afirma que o filósofo francês atribuiu grande importância “[...] à 

amplitude do projeto crítico kantiano, no qual a crítica do conhecimento é indissociável [...] da 

constituição ética do sujeito que demanda a coragem de saber, o Sapere aude”. Mas para que 

se dê conta do projeto crítico, conforme o autor, o conhecimento por si só apenas não é “critério 

autorreferente para expurgar o erro, a ilusão e o poder”. Nesse sentido, “[...] a crítica do 

conhecimento precisa estar acompanhada de uma política da verdade e de uma ética do sujeito 

[...]” (CANDIOTTO, 2013, p. 123, grifo nosso). Dessa forma, as lutas, sendo uma delas, a luta 

pelo saber, mesmo que se pretendam ser modos de resistência, desvinculadas de atitude crítica 

numa dimensão ética, podem elas próprias, também, provocar a prescrição e o autoritarismo, 

como é o caso de pessoas e grupos que impõem uma forma única de pensar e de saber.  

Mas conforme dissemos, uma das razões pelas quais abordaremos a concepção de 

empoderamento, principalmente, a partir das reflexões realizadas por Berth (2019), é devido ao 

fato de a autora dialogar com uma das ideias que a analítica foucaultiana sobre o poder nos 

permite assimilar. De acordo com ela, são duas as noções de poder que direcionam as discussões 

realizadas no livro Empoderamento: a de Hannah Arendt, que define poder a partir de ação 

coletiva, o que colabora, de acordo com a autora, para a ideia de tomá-lo por um significado 

social e subjetivo, norteando a compreensão de que se faz necessário empoderar grupos 

minoritários; e a de Michel Foucault, que se refere a uma microfísica do poder, que não se aloja 

apenas no Estado, mas que ultrapassa o nível estatal e se vê presente nas mais diferentes relações 

(BERTH, 2019). 
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E apesar de a autora não dizer explicitamente, parece-nos que a ideia de 

empoderaramento que move suas reflexões concebe o poder como algo capilarizado e que exige 

ação não apenas individual, mas coletiva, a fim de que se perceba e procure mobilizar as 

relações de poder nas quais se está inserido. São relações que estabelecidas nas diferentes 

formas de governo que o sentido permite imprimir: tanto do governo do Estado sobre os 

homens, que pode, de fato, criar e solidificar sistemas de exclusão e marginalização, quanto do 

governo dos homens sobre os homens, nas práticas sociais diversas, e o governo sobre si 

mesmo. O empoderamento, então, estaria propriamente mais associado a uma ideia de 

contraconduta. Todavia, enfatizamos, não fazemos tal suposição sem as problematizações 

devidas. Nesse sentido, retomaremos, mais adiante, às questões levantadas neste parágrafo e no 

anterior, em relação às lutas que a teoria de empoderamento, a partir das discussões promovidas 

por Berth (2019), nos permitem vislumbrar. 

A autora comenta que o termo empoderamento – o qual possui origem na língua inglesa 

empowerment, substantivo advindo do verbo empower, cujo significado literal é dar a alguém 

poder ou habilidade para fazer algo – é um “[...] conceito complexo, muito distorcido e 

incompreendido, o que se deve em grande parte ao debate acrítico sobre o tema” (BERTH, 

2019, p. 30). A autora ainda afirma ser “[...] exatamente por isso que o termo também vem 

sendo severamente criticado, não por seu significado, mas pela maneira esvaziada com que é 

utilizado e que foge completamente das raízes da teoria proposta” (BERTH, 2019, p. 30). Por 

tal razão, a autora afirma ter se empenhado em um exaustivo exercício de pesquisa a fim de 

trazer boas referências para as reflexões propostas.  

Sem desconsiderar trabalhos de outros pesquisadores, como a própria Baquero (2012), 

por exemplo, ela afirma a importância de apresentar os debates e ações promovidos pelos 

pensamentos e epistemologias de autores negros e que trazem intersecções que contradizem a 

narrativa universal. Assim, o debate que ela conduz se respalda, majoritariamente em autoras 

negras, tais como Barbara Bryant Solomon, estudiosa estadunidense e assistente social, que alia 

seus estudos à prática de emancipação social de grupos considerados oprimidos. Esses grupos, 

conforme Berth (2019), não eram considerados como objeto principal de análise desse tema 

que já suscitava debates antes do século XXI. Ela comenta que, apesar de haver outras 

referências que colocam Solomon como precursora da aplicação da teoria do empoderamento 

em grupos como os citados acima, há vasta literatura que aponta Paulo Freire, educador 

brasileiro, como um dos precursores de análises que se aplicam à realidade de grupos oprimidos, 

quando pensou, na década de 1960, sobre a teoria da conscientização, a qual inspiraria, 

posteriormente, a teoria do empoderamento (BERTH, 2019).  
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Autor brasileiro mais citado no exterior, Freire (1987), em obras como Pedagogia do 

oprimido, repudia fortemente o paternalismo – que ele tomava como uma dócil forma de 

submissão –, aponta a necessidade de se desenvolver uma consciência crítica da realidade, que 

aliada a uma prática transformadora colaboraria para um processo de emancipação de grupos 

oprimidos. Freire (1987) entendia que a tomada da consciência crítica dos grupos 

marginalizados deveria partir deles próprios, ou seja, eram esses grupos que deveriam 

emancipar a si próprios, o que partiria do individual para o social, para o coletivo. Nesse sentido, 

pensar o empoderamento a partir das acepções freirianas, pressupõe, segundo Berth (2019), 

pensá-lo como processo que visa uma dimensão política e social. Desse modo, ela afirma que 

a concepção individualista com que a noção de empoderamento tem sido utilizada depõe contra 

o princípio de coletividade que sua teoria imprime.  

Apesar dos estudos e reflexões de Paulo Freire inspirarem feministas tais como a 

estadunidense Bell Hooks, famosa por seus debates e engajamento na luta feminista e que, 

segundo a pesquisadora, ampliou e sofisticou as análises de Paulo Freire ao levar em conta “as 

intersecções de grupos que combinam opressões” (BERTH, 2019, p. 44), a abordagem teórica 

do autor, todavia, é questionada por parte do movimento feminista na década de 1980, uma vez 

que se considerou que o conceito abstrato de oprimido a limitava. Ou seja, o oprimido é 

marcado por interseccionalidades como gênero, sexualidade, etnia etc. que a teoria de Freire 

desconsiderava. Na referida década, outras visões também influenciaram os movimentos 

sociais e ativistas que emergiram, como o das teorias pós-coloniais. Assim, a noção de 

empoderamento começaria a ser repensada, a partir dessa década, principalmente pelas 

feministas do sul global que viram a necessidade de refletir sobre as interseccionalidades que 

atravessam e marcam as opressões de gênero (BERTH, 2019).  

A autora comenta ser imperativo “[...] ajustar as discussões acerca da Teoria do 

Empoderamento ao exato entendimento das dinâmicas e significados das opressões estruturais 

e sua relação indissociável com o conceito, bem como com a aplicabilidade da teoria” (BERTH, 

2019, p. 360). Para ela, é o movimento feminista, principalmente, o que foi construído pelo 

rompimento com uma concepção universal de mulher, ou seja, por repensar, mediante as 

interseccionalidades, a categoria mulher, “[...] é que acaba por reestruturar as bases iniciais para 

o entendimento e aplicabilidade, bem como para a detecção das fissuras e distorções que 

necessitavam de atenção” (BERTH, 2019, p. 360). De acordo com ela, é fundamental refletir 

sobre as desigualdades a partir de uma perspectiva de gênero, que parta dos lugares sociais das 

mulheres.  
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Do que a autora afirma, parece-nos que a crítica feita à ideia do oprimido de Freire 

(1987) não é justificável. Se a perspectiva de gênero necessita ser considerada a partir dos 

lugares sociais das mulheres, as teorias tomadas para a sustentação de análises diversas também 

necessitam, obviamente, ser repensadas a partir de onde se fala; ou seja, as análises se ampliam, 

se modificam, se relacionam a outras ou não de acordo com o objeto para o qual o analista 

formula as perguntas que entende responder. Ademais, mesmo com as críticas recebidas, a ideia 

de uma pedagogia da autonomia, defendida pelo autor, de forma bastante acentuada, embasa, a 

nosso ver, o que Berth (2019) está denominando de teoria do empoderamento.  

A estudiosa comenta que, além de ser basilar refletir sobre as desigualdades a partir dos 

lugares sociais das mulheres, conclama ser fundamental aprofundar tal análise, em virtude do 

fato de que, atualmente, passou-se 

 

[...] a esvaziar essa perspectiva para um ‘empoderamento feminino’, que mais parece 

uma tautologia que se resume em não explicar a origem do conceito e nem a que se 

propõe, ou seja, promove a despolitização do conceito, reduzindo-o a mera expressão 

das liberdades individuais. Essa visão superficial, que se descola daquela proposta 

pelas feministas do Sul Global, levou a desentendimentos, ou melhor, ao 

entendimento de que empoderamento feminino é a superação individual de certas 

opressões, mas sem romper de fato com as estruturas opressoras. Explico: é julgar que 

se empoderar é transcender individualmente certas barreiras, mas seguir reproduzindo 

lógicas de opressões com outros grupos, em vez de se pensar empoderamento como 

conjuntos de estratégias necessariamente antirracistas, antissexistas e anticapitalistas 

e as articulações políticas de dominação que essas condições representam. (BERTH, 

2019, p. 50, grifo da autora).  

 

A autora complementa que pessoas empoderadas formam uma coletividade empoderada 

e ela, por conseguinte, será formada por pessoas conscientes de seu eu social. E pondera que 

não se pode permitir que a concepção de empoderamento padeça de relevância, tanto prática 

quanto ideológica, por ser ressignificada pelo pensamento liberal e servir de sustentação para o 

que produz, justamente, a necessidade de haver um processo de empoderamento. Isso não 

significa, de acordo com ela, que a referida concepção esteja dissociada do individual. O 

empoderamento individual está fadado ao coletivo (BERTH, 2019). Ou seja, ele visa então 

desestabilizar e mobilizar as relações de poder que, para tanto, necessitam de produção, de vida 

que esteja conectada a uma coletividade, porquanto o empoderamento individual, de acordo 

com a autora, não move estruturas sociais.  

Contudo, é relevante acrescentar que Berth (2019, p. 23) assegura que o empoderamento 

compreendido por ela e por outras feministas “[...] não visa retirar poder de um para dar a outro 

a ponto de se inverter os polos de opressão, e sim de uma postura de enfrentamento da opressão 

para eliminação da situação injusta e equalização de existências em sociedade”. Sua afirmação 
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é relevante, posto que a concepção de empoderamento sob a ótica feminista, como já 

comentamos, parece se mover mais para formas de resistência, de contraconduta, a práticas 

machistas, racistas, capitalistas e, ao que pudemos perceber, neoliberais, como ela mesma 

afirma. Entretanto, até que ponto a ideia de coletivo x individual dá conta de instaurar uma 

contraconduta à ordem da competição, da concorrência incutidas pelo neoliberalismo? Até que 

ponto o empoderamento consegue, de fato, ser processo que não caia nas sutilezas da malha 

neoliberal é algo sobre o qual é preciso refletir e o faremos mais adiante.  

A pesquisadora vê a necessidade de avaliar e articular diferentes dimensões de trabalho 

rumo à aplicação dessa teoria, já que os meios acadêmicos e intelectuais têm negligenciado a 

diversidade da formação da população brasileira, bem como há a questão de grupos 

historicamente marginalizados possuírem menor acesso ao debate e à produção acadêmica, o 

que dificulta a luta contra discursos hegemônicos. A autora frisa o protagonismo dos 

movimentos sociais, em especial do feminismo negro, que tem posto em discussão, sobretudo 

em função da expansão da internet, outros discursos e outras demandas que necessitam ser 

debatidos. E é taxativa ao dizer que “[...] não é possível formar um pensamento crítico 

completo, em qualquer área do conhecimento, negando os apagamentos e exclusões fomentados 

ao longo da nossa História” (BERTH, 2019, p. 63-64). 

As reflexões de Berth são consenso entre estudiosas feministas negras como Ribeiro 

(2017) e Akotirene (2019), dentre outras, no que se refere ao fato de a academia negligenciar 

os conhecimentos e as narrativas de mulheres e homens negros. Akotirene (2019), por exemplo, 

afirma que já se comenta bastante sobre feminismo interseccional, sem, porém, considerar ou 

trabalhar o paradigma afrocêntrico e estando fora das propostas epistemológicas das feministas 

negras. Nesse sentido, a luta pelo saber do qual fala a autora parece, também, se amparar no 

esforço de oferecer aos negros, principalmente, às mulheres, oportunidade de pensar e refletir 

a partir de outros campos epistemológicos.  

Uma outra dimensão abarcada pelo empoderamento, segundo Berth (2019), é o da 

expansão econômica para o fortalecimento de grupos e comunidades. Mas ela critica tal 

fortalecimento se desassociado de uma postura política. A autora toma como referência 

Romano e Antunes (2002) que alertam que essa noção tem sofrido, por parte de bancos e 

agências de desenvolvimento, um processo de despolitização pela dimensão instrumental e 

metodológica que ela tem recebido. Romano (2002, p 10), especificamente, afirma que o 

empoderamento do qual tratam os “[...] bancos e as agências de desenvolvimento multilaterais 

e bilaterais” é uma situação típica de transformismo (gattopardismos): apropriar-se e desvirtuar 

o novo, para garantir a continuidade das práticas dominantes”. Para ele, esses bancos e agências 



67 

 

deixam de considerar o essencial dos processos de empoderamento: as relações de poder. Não 

há, segundo o autor, neutralidade nesses processos e nem isenção de conflitos. Não há 

empoderamento sem que se coloque em questão o poder e os mecanismos de opressão 

(ROMANO, 2002). 

Mosedale (2005) e Sandenberg (2006) também fazem menção à apropriação da noção 

de empoderamento, a partir da década de 1990, por organizações financeiras como o Banco 

Mundial, que, ao que vemos, serve a um modelo de economia neoliberal que não intenciona 

questionar as relações de poder, muito menos os sistemas de opressão, mas, que ao contrário, 

as mantêm por meio de um discurso de “transformação social” a partir do esforço próprio e do 

mérito, fato que dialoga imensamente com as análises de Foucault (2008a) no curso ministrado 

no Collège de France, em 1979, sobre o surgimento do neoliberalismo não apenas como um 

modelo de gestão econômica, mas como uma forma de governamentalidade. As reflexões de 

Foucault no referido curso são basilares para a análise que fazemos do estatuto de 

empoderamento das canções de Marília Mendonça na próxima seção desta dissertação. São 

igualmente fundamentais as reflexões de Oksala (2019) a respeito do sujeito feminino do 

neoliberalismo e de Sampaio (2019), sobre o sujeito automatizado e competitivo constituído 

pela racionalidade neoliberal no livro Neoliberalismo, feminismos e contracondutas, lançado 

em 2019, posto que nos ajudam a pensar o sujeito feminino, tido como empoderado, nessas 

canções. 

Do que afirma Berth (2019), entende-se, portanto, que esse termo e o que ele implica 

não pode abarcar uma imparcialidade, uma vez que ele pressupõe disputa política pelo acesso 

à informação, à emancipação econômica, intelectual, cultural e contra as opressões de gêneros 

nas suas mais diversas nuances. Pensar em empoderamento significaria, pois, de acordo com 

ela, pensar no contradiscurso, no contestatório, visto que “[...] falar em empoderamento de um 

grupo social é necessariamente falar sobre democracia e expansão da sua atual restrita 

aplicação” (BERTH, 2019, p. 83). Por essa razão, ela acrescenta que uma maior participação 

na vida pública, em assembleias, associações, comitês entre outros é importante, já que a noção 

em discussão está ligada, também, ao envolvimento político na vida pública (BERTH, 2019).  

A maior participação de grupos menos favorecidos em discussões e decisões que 

envolvem direitos, para a autora, é imprescindível para que vozes historicamente silenciadas 

possam se fazer ecoar (BERTH, 2019). Ou seja, ao que nos parece, a ideia de empoderamento 

defendido pela autora pressupõe politizar-se no amplo sentido do termo. Nesse aspecto, a 

estudiosa promove uma longa discussão a respeito do sentido político da questão da autoestima 

no que tange ao estético. E comenta que a importância de se aceitar e se autovalorizar é um dos 
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pilares do empoderamento. Todavia, ela chama a atenção para o fato de que o gostar de si 

pressupõe um gostar do outro, o que requer, portanto, sentido político no que se refere ao 

“fortalecimento da estética nos processos de empoderamento individual que afeta o coletivo” 

(BERTH, 2019, p. 123).  

A estudiosa chama a atenção para o cuidado que a dimensão de uma autovalorização 

estética pode tomar, quando cultivada a partir de práticas discursivas que inferem a ideia de que 

mulheres precisam ser bonitas, principalmente, a partir de padrões de beleza que preconizam o 

branco, “o feminino”, o magro, o atlético como ideais estéticos e menosprezam os corpos fora 

de tais padrões. O que a autora comenta é bastante relevante e coloca em alerta que a aceitação 

e a autovalorização, mesmo sendo pilar do empoderamento e visto como atitude política, (como, 

também, ética), pode tender a colocar o estético no âmbito do espetáculo, do exibicionismo, se 

capturado pelo regime de verdade neoliberal. Tvardovskas (2019, p. 149, grifo da autora) 

comenta dos perigos das autoimposições neoliberais, que são “[...] vistas como um espetáculo 

que mescla consumo, prazer e narcisismo, mas que o feminino incorpora como desejo, não 

apenas para a sedução dos homens, mas para si.”  

Ora, em vista disso, pensamos que os feminismos devem cada vez mais avaliar como a 

noção de empoderamento, se desvinculada da dimensão política e ética que, como pondera 

Berth (2019) pode levar à sustentação de práticas que colocam mulheres como rivais. No caso 

do poder neoliberal, como racionalidade de governo, a concorrência tem sido cada vez mais 

alimentada, numa constate luta que acirra a rivalidade e a amplia para qualquer tipo de relação, 

como é o caso da relação entre mulheres, que conduzidas pelo incentivo à concorrência de 

mercado, passam a competir sobre tudo: titularidade, notoriedade, padrão de vida e estético, por 

exemplo. Assim, a autoaceitação, a autovalorização e o autoamor, se alimentados no âmbito 

narcisístico que o neoliberalismo abarca, não deixarão de sustentar discursos e práticas que 

conduzem mulheres a se adequarem a um padrão de beleza desejável, a uma feminilidade 

normativa com ares de empoderamento e a se acharem “superiores” (mais desejáveis, mais 

atraentes etc.) do que mulheres que não atendem a uma estética corporal desejável.  

Por fim, Berth (2019) deixa evidente em seu texto que ninguém é capaz de empoderar 

ninguém. O processo de empoderamento é um processo do eu, segundo ela. Nesse caso, 

empodera-se a si próprio. Por mais que pessoas possam atuar para a reflexão sobre os 

mecanismos de poder que atuam na sociedade, por mais que o acesso ao saber e à informação 

seja pilar essencial para o empoderamento, isso não significa que uma pessoa será empoderada, 

posto que este é um processo dela consigo própria (BERTH, 2019). Mas a pesquisadora também 

evidencia que mulheres empoderadas criam oportunidades para outras se empoderarem. 
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Apesar de haver outras discussões promovidas pela autora que estamos deixando de 

abordar, acreditamos que, do que abordamos, seja possível realizar algumas considerações. 

Uma das questões que buscávamos responder com esta pesquisa era se a noção de 

empoderamento, sob a ótica feminista, se aproximaria, em alguma medida, da noção de poder 

e resistência em Foucault. Quanto à noção de poder, vimos que a própria autora afirma dialogar 

com a analítica foucaultiana sobre tal empresa. Em relação à noção de resistência, sabe-se que 

os estudos feministas têm realizado críticas ao governo das mulheres na racionalidade 

neoliberal, colocando-se como contraconduta às formas de padronização e normalização que as 

técnicas de poder dessa racionalidade produzem (TVARDOVSKAS, 2019; RAGO, 2018 apud 

PELEGRINI, 2019). Entretanto, em relação à noção de empoderamento, há questões sobre as 

quais careceríamos de maiores esclarecimentos e reflexões, como é o fato de Berth (2019, p. 

21) afirmar que, ao se assumir que se está dando poder a alguém, o que, na verdade, se está 

falando é “[...] na condução articulada de indivíduos e grupos por diversos estágios de 

autoafirmação, autovalorização, autoconhecimento de si mesmo e de suas mais variadas 

habilidades humanas”. Seria necessário melhor compreender de que maneira ou de quais 

maneiras se daria a condução da qual fala a autora, bem como é preciso maiores discussões em 

relação ao argumento de que uma mulher empoderada cria oportunidades e condições para 

outras se empoderarem ou de que o empoderamento é uma teoria a ser aplicada.  

Primeiro, que a ideia de condução articulada nos leva a indagar se essa condução não 

estaria na ordem da prescrição, já que conforme Sousa (2019, p. 140), já se tem comprovado 

“[...] que as prescrições de maneiras de fazer e de dizer não são garantias de transformação do 

indivíduo em um sujeito ético”. Segundo, a ideia de que pessoas empoderadas ou de que 

mulheres empoderadas criem oportunidades para outras se empoderarem nos faz lembrar da 

técnica de poder neoliberal de inculcação de desejos que conta com exemplos a serem seguidos, 

a fim de que se incentive a competição. A competição é justamente uma das práticas de garantia 

da racionalidade neoliberal. Ademais, Fraser (2013 apud RAGO; PELEGRINI, 2019), famosa 

feminista e filósofa marxista, afirmou em artigo que o feminismo havia sido capturado pelo 

neoliberalismo. Nesse sentido, e pela crítica que alguns autores fazem, bem como algumas 

autoras feministas têm feito à racionalidade neoliberal, não podemos deixar de apresentar 

quaisquer afirmações aqui, sem certa cautela. A começar, conforme comentamos, pelo próprio 

termo “empoderamento”. A ideia de “mulheres empoderadas” tem ganhado cada vez mais 

ênfase e se alinhado cada vez mais, se não apenas a isso, à noção subjetivadora de 

“empreendedoras”, “donas de si”, “empresárias de si” que o regime de verdade do poder 

neoliberal constitui. Assim, o termo, ele próprio, ao que já está fortemente associado, parece já 
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depor contra a ideia de prática de resistência ao neoliberalismo ou ao capitalismo, consoante 

Berth (2019) afirma ser.  

Entretanto, correremos aqui, devido a toda discussão realizada pela pesquisadora 

feminista, o risco de dar uma resposta mais propositiva ao fato de o empoderamento poder ser 

ou tentar ser, de fato, estratégia de luta, e se aproximar, de certo modo, à ideia de resistência, 

em Foucault. Inicialmente, é necessário que expliquemos que, ao nos referirmos à noção 

foucaultiana de resistência, estamos nos referindo às contracondutas e às práticas de si. Vimos 

que, quando Foucault (1995) amplia a analítica do poder para a noção de governo, foi possível, 

do mesmo modo, passar a considerar formas de resistência mais pontuais ou pelo menos a 

observar as formas de governo as quais somos submetidos e a pensar em formas de resistência 

aos discursos, aos regimes de verdade que nos conduzem à submissão, nos categorizam, nos 

sujeitam, nos subjetivam e, portanto, constituem-nos enquanto sujeitos.  

O poder, por essa perspectiva, não é apenas aquilo que oprime. O poder é aquilo que 

produz, produz sujeitos. O poder nos faz confessar, nos faz vincular a uma determinada 

identidade. O poder produz verdades, atravessa os nossos corpos. É aquilo que nos governa, 

como é, também, aquilo que nos leva a governar. Como postula o autor, o que há, pois, são 

relações de poder. O exercício de poder seria uma condução de condutas (FOUCAULT, 1995), 

exercida por sujeitos livres, “[...] entendendo-se por isso sujeitos individuais ou coletivos que 

têm diante de si um campo de possibilidades onde diversas condutas, diversas reações e 

diversos modos de comportamento podem acontecer” (FOUCAULT, 1995, p. 244). 

As práticas de si, desse modo, configuram-se nas possíveis formas como nos 

elaboramos, como nos conduzimos nas relações de poder, como nos comportamos, reagimos 

contra o governo dos outros sobre nós (FOUCAULT, 2014). É no cuidado de si, na dimensão 

ética que tal cuidado demanda, que a ideia de luta e de resistência foucaultiana se ampara. É a 

ética do cuidado de si que o filósofo francês toma como possível prática de liberdade 

(FOUCAULT, 2004). Não entendendo liberdade aqui como possível liberação a todas as formas 

de opressão. A liberdade, para Foucault, não é o que exclui o poder, mas o que o faz funcionar 

(FOUCAULT, 1995). As práticas de liberdade consistem então nas possibilidades de 

mobilidade, de desarticulação e até da reversão das relações de poder. Ao nos reportarmos a 

uma ética do cuidado de si, estamos nos referindo aos estudos que Foucault empreende no início 

da década de 1980, quando ele toma o pensamento greco-romano antigo como recorte histórico 

para suas pesquisas, denominadas, por muitos de seus debatedores, como já dito, de fase da 

genealogia da ética. Foucault (2004, p. 265) viu na prática ascética, “[...] dando ao ascetismo 

um sentido muito geral, ou seja, não o sentido de uma moral da renúncia, uma possibilidade de 
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um exercício de si sobre si mesmo através do qual se procura se elaborar, se transformar e 

atingir um certo modo de ser”, conforme ele afirma na entrevista concedida a Concórdia Revista 

Internacional de Filosofia, em janeiro de 1984, ano de sua morte.  

Note-se que ele utiliza as expressões “se elaborar, se transformar”. É luta, portanto, 

contra as formas de sujeição, contra as forças subjetivantes capazes de moldar, condicionar, 

constituir os sujeitos, o que requer uma relação reflexiva consigo mesmo e sobre tais forças. O 

sujeito da ética foucaultiana exerce, portanto, um cuidado consigo mesmo, um governo de si 

para resistir ao governo do outro. Do mesmo modo, o sujeito da ética foucaultiana possui a 

coragem da verdade. Nos cursos do início dos anos de 1980: A hermenêutica do sujeito, 

ministrado em 1982 (2010) e A coragem da verdade, ministrado em 1984 (2011), Foucault 

estuda a atitude ascética de dizer a verdade: a parresía.  

 

Etimologicamente, parrhesía é o fato de tudo dizer (franqueza, abertura de coração, 

abertura de palavra, abertura de linguagem, liberdade de palavra). Os latinos traduzem 

geralmente parrhesía por libertas. E a abertura que faz com que se diga, com que se 

diga o que se tem a dizer, com que se diga o que se tem vontade de dizer, com que se 

diga o que se pensa dever dizer porque é necessário, porque é útil, porque é verdadeiro. 

Aparentemente, libertas ou parrhesía é essencialmente uma qualidade moral que se 

requer, no fundo, de todo sujeito que fala. (FOUCAULT, 2010, p. 440). 

 

A parresía se opõe à retórica, posto que, no uso da retórica, o sujeito que enuncia não o 

faz a partir de algo que crê ou que pensa, mas o faz a fim de convencer aquele que escuta de 

determinada conduta ou crença (FOUCAULT, 2010). Na parresía, ao contrário, o enunciado se 

relaciona inteiramente àquele que enuncia. É a atitude ética de dizer a verdade, em qualquer 

circunstância, havendo o custo que houver (FOUCAULT, 2011). Custo da morte, da 

exoneração, da perseguição e da incompreensão. O parresísta, sendo ele filósofo ou não (já que 

no curso de 1984 Sócrates é tomado como exemplo de filósofo parresísta pela coragem de dizer 

a verdade com o custo da própria morte), fala sempre o que está de acordo com o que vive e, 

ao fazê-lo, exterioriza a verdade. Assim, a parresía é técnica importante das práticas de si, posto 

que, “ao elaborar discursos” (e aqui entendido por discursos verdadeiros), “o sujeito 

problematiza suas práticas e seu modo de ser no mundo” (CANDIOTTO, 2013, p. 152). É 

atitude crítica e ética de resistência ao senso comum, ao violento, ao autoritário, aos 

preconceitos e ao fascismo. 

A resistência é, pois contraconduta às condutas que tentam, mesmo que muito 

sutilmente, nos impor modos de ser, aos discursos que tentam impor uma verdade sobre nós e 

sobre os outros. Como dissemos anteriormente, uma luta às forças subjetivantes. Importante 

que se diga que a resistência não é a qualquer tipo de conduta, posto que muitas vezes somos 
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postos em relação de poder de forma bastante positiva como a do ensino de certos saberes 

(FOUCAULT, 2004). Trata-se de resistência que conduz a nós mesmos a uma prática da 

liberdade que pressupõe, antes, um cuidado de si. E o cuidado de si implica, também, em um 

cuidado do outro. Cuidar de si para que se cuide bem das relações que se mantém no âmbito 

social, afetivo etc. (FOUCAULT, 2004, 2010). Tal cuidado, porém, não deve se mover no 

sentido de uma prescrição, dogmatização, crença cega, posto que se trata de prática de liberdade 

contra um possível estado de opressão, contra o autoritarismo (FOUCAULT, 2004). Nesse 

sentido, não há liberdade no dogma ou na prescrição. A prescrição, aliás, parece funcionar 

muito mais como técnica de poder para a constituição de sujeitos obedientes, com mentalidade 

de rebanho muito própria das formas de sujeição e subjetivação do poder pastoral. Esse poder 

do qual não nos livramos e não nos libertamos. O que está em questão é a autonomia, a 

criatividade, o impensado, a inventividade, não a prescrição, não os modos prescritivos de ser 

e de viver. 

Pelo que pudemos apreender, o empoderamento sob a ótica do feminismo, mais 

especificamente, a partir do que aborda Berth (2019), pressupõe estratégias que devem atuar 

contra diferentes práticas e mecanismos de poder que colocam determinados grupos em 

constantes situações de opressão, como é o caso das mulheres, principalmente as negras, não 

brancas e não héteros. Nesse sentido, o empoderamento estaria relacionado à luta por mudanças 

que percorrem estruturas administrativas, sociais e culturais, já que termos como “opressão”, 

“oprimido”, “marginalizado”, utilizados pela autora, parecem colocar os sujeitos, que se 

encontram nessa condição, em um lugar muito desprivilegiado nas relações de poder, o que não 

é, de forma alguma, incoerente dizer diante de uma sociedade cruelmente machista, sexista e 

racista que mais do nunca se deixa revelar sem pudor.  

É luta contra dominação racial, étnica e econômica, mas nos parece ser, do mesmo 

modo, luta contra as formas de subjetivação (FOUCAULT, 1995). Ao colocar as questões em 

torno do embate contra um discurso universal sobre a categoria mulher, a favor da valorização 

estética que foge ao normalizado como belo e desejável, a favor da luta contra discursos e 

práticas que inferiorizam e marginalizam as mulheres, Berth (2019) indica, a nosso ver, que o 

empoderamento pressupõe resistência aos discursos que nos categorizam, impõem-nos uma lei 

de verdade, forjam-nos formas de constituir-nos enquanto sujeitos. E nesse sentido, pode-se 

pensar em estratégia de resistência “contra técnicas, uma forma de poder”, que se aproxima, 

um pouco mais, do tipo de resistência do qual nos fala o filósofo francês (FOUCAULT, 1995, 

p. 235). Temos, assim, a hipótese de que o trabalho do eu, conforme ela orienta, parece se 

aproximar, em certa medida, de uma “ética da resistência” (ORELLANA, 2012, p. 37), de um 
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cuidado de si, de práticas de si. Se o empoderamento é estratégia contra o fascismo, o 

machismo, o sexismo, conforme postula Berth (2019), não acreditamos que possa ser uma luta 

que se estabeleça sem a necessidade de um processo de cuidado de si, porquanto se propõe, do 

mesmo modo, a ser luta contra as formas de poder que fazem dos “indivíduos sujeitos” 

(FOUCAULT, 1995, p. 235).  

Contudo, não se pode deixar de dizer que, se os feminismos encaram o empoderamento 

como conjunto de estratégias também antineoliberais, é preciso que avaliem se as estratégias 

que têm utilizado se colocam, de fato, como contraconduta neoliberal, ou se não são elas, na 

verdade, práticas que fazem funcionar tal racionalidade, mesmo não sendo essa, obviamente, a 

intenção. É preciso sempre se levar em consideração que o neoliberalismo procura imprimir 

uma ideia de liberdade, mas ataca a igualdade e a equidade como é o caso da meritocracia ou 

da escolha própria. Conforme veremos mais adiante, o neoliberalismo mascara as relações de 

poder. 

E o discurso do empoderamento tem se mostrado cada vez mais objetivante. Os 

enunciados que circulam nas redes sociais dizem muito sobre isso. Todavia, o que se vê é uma 

constante necessidade de autopromoção, de autoafirmação e de exibicionismo que se mostra 

bem distante da ideia de coletividade, de mobilidade das relações de poder que o 

empoderamento, segundo Berth (2019), procura imprimir. Nesse sentido, os feminismos, cujos 

saberes, discursos e práticas também constituem sujeitos, precisam avaliar que sujeitos estão 

sendo constituídos, posto que a suposta emancipação econômica, autonomia para fazer escolhas 

e fazer de suas vidas o que acharem melhor, veiculada em formas de discurso, parece estar cada 

vez mais aliada a um poder que mascara o assujeitamento, os modos de subjetivação com o 

julgo da “empoderada”, como veremos a seguir.  
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4 DO GOVERNO DAS MULHERES: OS HITS EMPODERADOS E “CHEIOS DE 

VERDADE” DE MARÍLIA MENDONÇA 

 

Tenho [...] um engajamento feminista, um engajamento comigo mesma, que impede 

o cego assujeitamento às imposições do social sobre meu corpo e meu ser. Procuro, 

ao contrário, perfurar as evidências infladas de certezas e verdades, as que criam 

obrigações e fixam identidades, encobrindo a face do poder. (SWAIN, 2008, p. 301). 

 

Que experiência fazemos de nós mesmos quando reconhecemos, em um determinado 

discurso, uma suposta verdade? Que experiência fazemos de nós mesmos quando 

reconhecemos, em um determinado discurso, uma verdade sobre nós? Que experiência fazemos 

de nós mesmos quando o exercício do poder se dá por meio da manifestação de verdade? Se o 

poder pode ser exercido sobre nós, não é sem antes que se estabeleça um regime de verdade, 

que se coloque algo no verdadeiro, sem que se construa uma verdade sobre um objeto pelo que 

dele se fala.  

Somos, portanto, governados em grande ou menor medida por uma maquinaria 

discursiva que engloba o enunciável e o não enunciável: discursos, dispositivos, as práticas de 

forma geral. Somos governados pela inculcação de formas de pensar e formas de ser? Como 

nos tornamos os sujeitos amorosos? Os sujeitos de desejo? Os sujeitos empoderados, 

empresários de si? Como dissemos, o exercício do poder melhor se exerce quando 

reconhecemos nele a verdade (FOUCAUT, 2005b). Compreender como somos conduzidos por 

essa maquinaria, perceber onde o poder exerce sua força, mesmo na forma mais cotidiana, mais 

banal e mais normal, é exercício, talvez, necessário para que possamos pensar formas outras de 

governarmos a nós mesmos diante da racionalidade direcionada para a produção de sujeitos 

obedientes a uma forma de viver e de pensar.  

Nesta seção, apresentamos, em 3.1 e 3.2, a análise de 10 canções de sucesso entre os 

anos de 2016 a 2019, interpretadas por Marília Mendonça. Pudemos ver, na segunda seção, 

uma regularidade enunciativa captada em matérias da mídia digital que nos permitem perceber 

um estatuto de empoderamento e de verdade atribuído às canções interpretadas pela referida 

cantora. Assim, retornamos aos enunciados da mídia digital, a fim de questionarmos e de 

confirmarmos as suposições iniciais que apresentamos na seção 2, bem como de melhor 

discutirmos e refletirmos sobre o que eles cintilam e reverberam sobre as canções da referida 

cantora. Obviamente que os resultados dessa análise nos permitem ir além de nosso objetivo e 

abordar outras questões importantes e que precisam ser discutidas, conforme veremos mais 

adiante. 
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Para a seleção das canções, utilizamos como critério listas das canções mais tocadas em 

rádios e na plataforma de streaming Spotify. Por haver divergências em relação a essas listas 

em sites como Músicas + tocadas.club (https://www.musicasmaistocadas.club/) e o Mais 

Tocadas (https://maistocadas.mus.br/), por exemplo, decidimos priorizar as listas divulgadas 

pela plataforma Crowley (https://charts.crowley.com.br/), no que tange às canções mais tocadas 

da cantora nas rádios brasileiras. Há, também, certa divergência entre as listas divulgadas pelo 

Spotify e por sites como os citados acima, o que nos parece compreensível, já que, para ter 

acesso às plataformas de streaming, seja necessário criar uma conta e pagar mensalmente um 

determinado valor. Ou seja, diferentes das rádios que fazem uma programação diária das 

canções a serem tocadas, levando em consideração ou não pedidos feitos pelos ouvintes, as 

canções nas plataformas de streaming podem ser acessadas a qualquer momento para ouvir 

quaisquer músicas, quantas vezes preferir, desde que se tenha acesso à internet ou tenha sido 

feito o download das canções. Contudo, alguns hits da cantora, como “Infiel” (2016), “Amante 

não tem lar” (2017) e “Supera” (2019), foram ou são as mais tocadas tanto em rádios quanto na 

referida plataforma. “Supera”, a propósito, no segundo semestre de 2019, desbancou a canção 

“Todo mundo vai sofrer” que, desde seu lançamento, no início de 2019, havia sido a canção de 

Marília a dominar as paradas de sucesso das rádios e as da plataforma Spotify.  

Assim, do primeiro álbum, lançado em 2016, intitulado Marília Mendonça, foram 

selecionadas 4 canções: “Infiel”, “Sentimento louco”, “Folgado” e “Alô porteiro”. Do segundo 

álbum, Realidade, lançado em 2017, foram selecionadas 3 canções: “Eu sei de cor”, “Amante 

não tem lar” e “Saudade do meu ex”. E, por fim, do álbum Todos os cantos, lançado em 2019, 

as canções: “Supera”, “Serenata” e “Ciumeira”. Em 4.1, nossa análise aborda mais 

especificamente os enunciados de cinco dessas canções: “Amante não tem lar”, “Eu sei de cor”, 

“Ciumeira”, “Serenata” e “Sentimento louco”. Em 4.2, as canções “Infiel”, “Folgado”, “Alô 

porteiro”, “Saudade do meu ex” e “Supera”.  

Importante dizer que, grosso modo, todas as canções abordam questões relacionadas ao 

amor romântico, com temas como infidelidade, términos, sofrimento, insatisfação e desilusão. 

Apenas na canção “Serenata” o que se enuncia é o contentamento de uma mulher por estar em 

uma relação estável, que a faz se sentir feliz. Na canção “Sentimento louco”, os enunciados 

revelam também satisfação pelo amor correspondido, contudo apontam, da mesma maneira, o 

sofrimento da personagem por ter que dividir o amado com outra mulher, que é, possivelmente, 

a esposa. Nas demais, demonstra-se predominantemente insatisfação, desilusão ou sofrimento 

com a relação, conforme mencionamos, seja por infidelidade, seja pela tentativa de controle, 

seja pela não valorização por parte do companheiro. Os enunciados das canções discutidas em 

https://www.musicasmaistocadas.club/
https://maistocadas.mus.br/
https://charts.crowley.com.br/
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4.1 permitem uma análise sobre a condução das condutas das personagens pelo poder pastoral 

e pelo dispositivo amoroso. E por mais que haja elementos desse dispositivo na condução das 

personagens das canções analisadas em 4.2, o que se evidencia, mais fortemente, é um sujeito 

feminino já constituído pelas técnicas de poder e pelas tecnologias de verdade da racionalidade 

neoliberal. As letras das 10 canções encontram-se no Anexo A deste trabalho. 

 

4.1 AS FILHAS DE EVA: O DISPOSITIVO AMOROSO, O PODER PASTORAL E A 

CONDUÇÃO DAS ALMAS 

 

Apesar de os enunciados das canções apresentarem uma regularidade enunciativa que 

sugere uma grande valorização do amor romântico e que apontam para o sofrimento em função 

de frustações, desilusões etc., algumas das canções merecem ser discutidas mais pontualmente 

pelo que seu conjunto enunciativo nos leva a refletir. Por isso, iniciamos nossa análise pelos 

enunciados da canção “Amante não tem lar”, que por si só já é um enunciado. Retomando o 

que afirmamos na seção 2, a partir de Foucault (2002), o enunciado é aquilo que pode ser 

transformado, retomado, repetido, esquecido e reativado, tempos depois. Não obstante, o 

enunciado é o que também se conecta a outros, que se relaciona a outros, que é precedido por 

outros, que se torna acontecimento e que possibilitará a formação de discursos. Nesse aspecto, 

os enunciados da referida canção nos levam a retomar o que afirmamos duas vezes, na seção 

anterior, a respeito do poder pastoral: de que não havíamos nos libertado dele e muito menos 

nos livrado dele. Na canção, a personagem procura a esposa de seu amante para confessar o que 

ela acredita ser seu pecado: “[...] eu vim te contar/Que faz um tempo eu me meti no meio do 

seu lar”. A confissão, nesse caso, não é a da fiel, religiosa ao pastor, mas a do sujeito confidente, 

conforme notou Foucault (2008b). Todavia, a personagem que parece procurar obter o perdão, 

está certa de que não o terá: “Você vai me odiar”, mas, obviamente, a necessidade de se 

confessar pecadora (e, assim, obter redenção de si própria por seus pecados?) conduz a ação da 

personagem.  

Certamente, “Amante não tem lar” é a canção considerada na M6 para a afirmação que 

Marília resolve, “de uma forma popular e acessível, a questão da rivalidade entre mulheres, já 

que quando ela se preocupa com a esposa do homem com quem ela fica, a mensagem é clara: 

esta outra mulher não é necessariamente sua inimiga”. A M6, portanto, entende que a cantora 

havia resolvido a questão da rivalidade entre as mulheres – segundo a matéria, tema muito 

discutido nos feminismos – a partir da canção em análise. Como já mencionamos, entende-se 

que a M6 considera que a canção de Mendonça mostra o que os feminismos não conseguem, 

que é colocar em prática a sororidade. Ou seja, enquanto os feminismos produzem teoria, 
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Marília Mendonça resolve algumas facetas do machismo, tal como a rivalidade feminina. O uso 

do termo “resolver”, a propósito, coloca Marília (e o “feminejo”, de forma geral), os enunciados 

das canções, como modelo a seguir. Basta seguir o exemplo de Marília, copiar a atitude da 

personagem de “Amante não tem lar” que se estaria colocando a sororidade em prática.  

Contudo, a matéria deixa de levar em consideração outras questões muito debatidas 

pelos feminismos, como os mecanismos de poder que conduzem a conduta das mulheres, que 

as constituem como as culpadas, as que sempre devem se sacrificar pelo bem da família e do 

lar. A M6 deixa de levar em consideração as técnicas de poder e as tecnologias de verdade, 

como as da pastoral, que constituem a mulher como devassa, que necessita ser vigiada, castrada. 

Como dissemos, a personagem confessa o que ela afirma ser sua culpa: “E a culpa foi 

minha/Minha responsabilidade eu vou resolver”. 

A pastoral não perdoa as mulheres: Evas malditas, seduzidas pela serpente, seduzem 

também os homens, os levando a pecar. Sabe-se que não provém do discurso cristão (ou de seus 

discursos) o mérito de constituir a mulher como inferior ao homem. Em Subjetividade e 

verdade, a partir da análise que Foucault (2011) faz de um texto do século II, de autoria de 

Artemidoro, sobre a interpretação dos sonhos, vê-se claramente que o status social das mulheres 

era determinado pelo casamento e de serem fiéis e obedientes a seus maridos. Nos Ditos e 

escritos IX, no texto Sobre a genealogia da ética: um resumo do trabalho em curso, o filósofo 

afirma, em uma entrevista, que a sociedade grega, sua moral, era “[...] essencialmente viril na 

qual as mulheres eram ‘oprimidas’, na qual o prazer das mulheres não tinha importância, sua 

vida sexual sendo apenas determinada pelo seu status de dependência em relação ao pai, ao 

tutor, ao esposo” (FOUCAULT, 2014, p. 218, grifo do autor).  

Swain (2013), a partir dos estudos de Michel Foucault sobre a formação do discurso em 

relação à loucura (FOUCAULT, 1997) e as análises do autor sobre a constituição do dispositivo 

de sexualidade, em específico sobre a histerização dos corpos das mulheres, no volume I de 

História da sexualidade (FOUCAULT, 2017), nota como a razão tomou uma identidade 

masculina e que, dessa forma, “ser racional não significa ser humano”, significa “ser um 

homem, gênero masculino, origem dos discursos de verdade” (SWAIN, 2013, p. 223). Assim, 

sendo “declarada domínio do masculino”, as mulheres, “por definição, dela foram excluídas”, 

tornando-se apenas um sexo para a reprodução ou para “marcar o assujeitamento social” 

(SWAIN, 2013, p. 223-224). E desprovidas de razão, as mulheres há muito puderam ser 

classificadas como loucas, histéricas, passíveis de correção, posto que é no masculino, no falo 

como significante de poder, que a moral, a razão e a ordem se projetam (SWAIN, 2013). Swain 
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(2013, p. 225) afirma que a histerização dos corpos das mulheres, no século XVIII, apresentou-

se “como uma manifestação palpável da loucura feminina”. E ainda postula que:  

 

Da desrazão social e representacional das mulheres, portanto, resultam todas as 

culpas, desde o pecado original até a malformação ou a morte dos nascituros, passando 

pela força dos súcubos maléficos, portadoras da irresistível luxúria, da sedução à qual 

atraem os pobres desavisados. É assim que a loucura presente na definição do ser 

mulher faz dela alvo, presa, vítima, objeto de controle, de dominação e, sobretudo, de 

um desejo irrefreável, justificativa de todas as exclusões e violências. (SWAIN, 2013, 

p. 225).  

 

Pecadoras e, portanto, culpadas, loucas. A desrazão social justifica a incapacidade de 

controle das mulheres, seus hormônios são a porta da inconstância, do descontrole. Assim, o 

discurso sobre o corpo histérico feminino foi reformulado – como é próprio do enunciado – 

para outros conceitos, outras siglas, como a TPM, para, como nota Soares (2013), continuar 

dizendo o mesmo: que a loucura, a desrazão, é inerente ao feminino. E é proveniente, do mesmo 

modo, da desrazão das mulheres, certamente, mas mérito do discurso cristão e do poder 

pastoral, a produção de um discurso em torno da mulher pecadora a partir da figura de Eva, a 

que Deus fez da costela de Adão e deu a ele como sua companheira, conforme Rago (2019, p. 

181):  

 

Na pastoral cristã, as mulheres são continuamente associadas ao pecado e à carne, 

vistas como perigos públicos e citadas como perdulárias, frívolas, sensuais e 

pecadoras, desde Eva, responsável pela queda da humanidade; demandam, portanto, 

maior vigilância e controle pelos homens. (RAGO, 2019, p. 181). 

 

Foi culpa de Eva a expulsão do homem do paraíso por ter dado a ele a maçã proibida. E 

Deus, furioso, condenou-a à dor e à submissão, conforme a narrativa do capítulo 3 de Gêneses: 

“[...] com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará” 

(BÍBLIA, on-line). Enunciado tantas vezes lido nas cerimônias católicas e evangélicas. Tantas 

vezes repetido, retomado que, como outros, ampara a constituição de uma ideia de submissão 

e obediência da mulher ao homem. Ao se assumir culpada por um envolvimento amoroso, a 

personagem aceita esse discurso, aceita ser o sujeito feminino sem razão, histérico, culpado e 

demonstra obediência ao poder pastoral, que ajuda a reproduzir e sustentar por meio de suas 

tecnologias de poder governos e condutas patriarcais e misóginos.  

Não obstante, há sempre um preço a se pagar pelo pecado na pastoral: a possibilidade 

da condenação e da expulsão do Jardim do Éden uma vez mais. A obediência e a renúncia de 

si são basilares para a expurgação do pecado e a possibilidade de uma vida, após a morte, no 

paraíso. No caso da canção, a condenação vem dos indivíduos da cidade: “Ninguém me respeita 
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nessa cidade”. Afinal de contas, as malditas “Genis são boas de apanhar e boas de cuspir” 

(BUARQUE, 1979). 11  Interessante como os sujeitos da pastoral – homens e mulheres 

constituídos na e pela pastoral, mesmo sem a alcunha de pastores – passaram eles próprios a 

condenar as ovelhas “negras”, as “desvirtuadas”, “pecadoras”, “imorais”. Um dos preços então 

a se pagar, segundo os enunciados da canção, é o não respeito dos cidadãos da cidade. O outro 

é “nunca ser amada de verdade”, posto que “Amante não tem lar/Amante nunca vai 

casar/Amante nunca não usa aliança e véu”. Os enunciados da canção em discussão, portanto, 

possuidores de uma materialidade repetível (FOUCAULT, 2002), como já comentamos, 

reproduzem e repetem um discurso conservador cristão, que culpa as mulheres por seus atos.  

reproduzem e repetem, do mesmo modo, verdades construídas por meio desse discurso, tais 

como arrependimento, virtude e paraíso. Se no discurso cristão, a virtude é caminho para o 

paraíso, em “Amante não tem lar”, o arrependimento e a virtude são caminhos para o 

casamento. Os enunciados nos mostram, também, o exercício do poder. Primeiro, como dito 

anteriormente, porque a personagem, conduzida pelo poder pastoral e suas técnicas 

confessionais, se põe a confessar. Segundo, porque ao fazê-lo, num ato de contrição e renúncia 

de si, a personagem permite a sua interlocutora, a decisão de condená-la ou absolvê-la. Poder 

sobre o outro, poder de condená-lo, poder de ligar a personagem –não consideramos exagerado 

afirmar – a uma suposta identidade: a da mulher pecadora.  Nesse caso, os enunciados nos 

permitem avistar a noção foucaultina de que o poder se opera numa microfísica, são relações 

de poder (FOUCAULT, 1985), mas de que ele também pode se  operar de forma macro, por 

meio de uma série de técnicas para a condução das condutas da população (FOUCAULT, 

2008a; 2008b). Ora se não há atravessamentos da pastoral no ato da personagem ir se confessar?  

Observamos, ainda, pelos enunciados de “Amante não tem lar”  que a rivalidade 

feminina que a M6 afirma que a canção resolve, a sororidade na prática, não deixa de ocorrer 

sem que haja culpa, renúncia, sofrimento e, principalmente, sem que deixe de haver o peso da 

pastoral, sem que deixe de haver o que o patriarcado não cessa de alimentar: de que é tão 

somente da mulher a culpa das fraquezas dos homens. E deixa de considerar como as mulheres 

são ainda conduzidas pelo dispositivo amoroso. Podemos observar que a personagem da canção 

almeja pelo casamento, pelo lar proporcionado pelo matrimônio. Como vimos, segundo a 

análise de Swain (2008, p. 297), o amor é para as mulheres uma necessidade, “razão de viver, 

razão de ser”, constitui sua subjetividade. Os enunciados de “Amante não têm lar” já nos dizem 

bastante sobre a atuação desse dispositivo na produção de mulheres e na representação do 

                                                           
11 Referimo-nos à canção “Geni e o Zepelin”, do cantor, compositor e escritor Chico Buarque. 
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sujeito feminino do “feminejo”, nas canções interpretadas por Marília Mendonça, já que 

enunciados de outras canções também corroboram para a afirmação de que personagens dessas 

canções são conduzidas para o amor, de entrega, monogâmico, heterossexual, fiel.  

E a frustação da não realização desse amor é a dor, conforme em “Eu sei de cor”: “Se o 

que dói em mim doesse em você”. Dor impulsionada, do mesmo modo, pela divisão do amado 

com outra, como revelam os enunciados de “Ciumeira”: “Coração não tá mais aguentando/só 

metade do seu eu te amo/É uma ciumeira atrás da outra/Ter que dividir seu corpo e a sua boca”. 

O coração não suporta, pois, metade do amor. Vê-se que a propósito da confissão, ela se faz 

presente, igualmente, em “Ciumeira” e em “Sentimento louco”. Na primeira, se confessa a 

angústia e a insatisfação da divisão do amor. Já na segunda, confessa-se um amor, como o 

próprio nome da canção revela, louco. Comentamos na terceira seção que se houve um 

momento em que os indivíduos foram levados a se reconhecerem como sujeitos de desejo 

(FOUCAULT, 2016), pode-se deduzir que os indivíduos foram, do mesmo modo, levados a 

confessarem-se como sujeitos do amor. Se em “Amante não tem lar”, a confissão é movida pela 

culpa que a personagem considera que possui, em “Ciumeira” e “Sentimento louco”, a 

confissão é movida pelo amor.  

Um amor que não quer divisões, que é ciumento e justifica a situação de amante, já que 

essa situação também se faz presente em “Sentimento louco”: “Eu sei ‘tá com ela mas amo 

você”. A ressalva, a justificativa, é introduzida com o uso da conjunção “mas”: o amor, nesse 

sentido, justifica o desejo e mesmo o desconforto de ver o amado com outra. Os enunciados das 

canções mostram que o que se busca é o amor por inteiro, pulsão de vida, razão de ser feliz, 

como é o caso da canção “Serenata”: “Só consigo pensar em serenata/Agora é momozin’ ou 

momozão”. Quando os enunciados da mídia digital, apresentados na segunda seção, remetem a 

uma ideia de verdade, de que as canções de Marília Mendonça mostram a verdade, vê-se, 

portanto, claramente, que há um público que se identifica com as canções, conforme a M6 

atesta: Marília, em específico, “consegue envolver uma parcela imensa da população com a 

sua música. Mesmo homens. Isso quer dizer que essas pessoas se sentem representadas, de 

algum jeito, com o que está sendo dito”. E por isso são autênticas. 

Há uma ideia de autenticidade sobre essas canções. Elas são autênticas, pois falam do 

amor como ele é, da vida amorosa como ela é. Cantam “coisas mais terrenas” (M1), “um pop 

mais gente como a gente”, com “letras mais diretas e mais sinceras” (M2), o que significa, ao 

observar os enunciados das canções comentados acima, que o amor é sofrimento, essa é a 

verdade do amor, e as canções de Marília Mendonça desnudam essa verdade. E uma outra 

questão, aqui, pode ser considerada e tem a ver com os recursos e as escolhas linguísticas 
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adotadas nas canções. As letras possuem uma linguagem mais coloquial. Termos e expressões 

populares como “ciumeira” (“Ciumeira”), “sei que não dá” (“Amante não tem lar”), “E o 

coração, tadin’ num golpe foi pra lona” (“Serenata”), bem como a variação linguística informal 

de termos como tá (está), tô (estou) pra (para a) estão presentes em praticamente todas as 

canções analisadas. Pressupõe-se, assim, que a linguagem coloquial das canções, com “letras 

mais diretas”, conforme a M1, consegue ser compreendida por um grande número de pessoas. 

E transmitem uma ideia de simplicidade, sinceridade, proximidade, de verdade nua e crua.  

A ideia de autenticidade para as canções do universo sertanejo não é recente. Em sua 

tese de doutorado, Alonso (2011, p. 303) apresenta o trecho de uma entrevista que Carlos Colla, 

um dos grandes compositores da música popular brasileira das décadas de 1980 e 1990, 

concedeu ao autor: “Quando eu canto as músicas de corno o pessoal ama. Por que ninguém é 

sofisticado na hora do amor. Se você namorar uma mulher sofisticada, vai enjoar. [...] Ela não 

é autêntica. [...] Atingir um coração sofisticado é impossível” (COLLA, 2010 apud ALONSO, 

2011, p. 303). O que Colla diz é que as chamadas músicas de “corno”, que são as canções que 

exaltam o sofrimento, o sentimento de perda, de angústia diante da não realização do amor 

romântico e das traições, é o que se tem de autêntico sobre o amor. E ademais, uma mulher 

autêntica é a que demonstra os sentimentos, os verdadeiros sentimentos. E só podem ser 

verdadeiros sem ser sofisticados, posto que a sofisticação mascara a verdadeira mulher, 

conforme Swain (2008), a feita para o amor e o casamento. 

Vê-se, pois, que a ideia de sofisticação se contrapõe à de autenticidade. A autêntica é, 

certamente, a que ama, que se entrega, que chora, que sofre. Uma mulher que se contrapõe a 

essa noção de autenticidade sobre o amor é uma mulher que foge à regra, foge à verdade do 

amor. Retomamos aqui as análises de Swain (2013) sobre a construção da razão como inerente 

ao masculino e a loucura como inerente ao feminino. A declaração do compositor sugere que a 

ideia de que a mulher autêntica é a que ama sem razão, loucamente, como a personagem de 

“Sentimento louco”, já a sofisticada, essa, a que ama com a razão é passível de ser dispensada. 

Enjoa-se dela. É falsa. Logo, não é verdadeira. Ao que vemos, o dispositivo amoroso produz a 

mulher amorosa autêntica, que não apenas os homens, mas que as próprias mulheres legitimam 

como o sujeito feminino amoroso verdadeiro.  

Quando a M1 diz que a nova leva de cantoras não apresentava vontade de “ser princesa 

Disney sertaneja”, entende-se, portanto, que essas cantoras são autênticas, verdadeiras, “cantam 

coisas mais terrenas: bar, guarda-roupa, motel” (M1). O “feminejo”, mas principalmente 

Marília Mendonça, é autêntica ao falar de amor. Autênticas, a propósito, é o nome da série de 

documentário produzida e exibida pela  rede de TV GNT entre novembro e dezembro de 2018, 
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que mostrou momentos profissionais e pessoais vividos pelas cantoras Solange, Naiara 

Azevedo, Maiara & Maraísa, Paula Matos, Paula Fernandes e Marília Mendonça, as cantoras 

do “feminejo”, o que corrobora para a ideia de autenticidade que os enunciados da mídia 

sugerem. 

No que tange à afirmação de o dispositivo amoroso produzir a mulher amorosa 

autêntica, que as próprias mulheres legitimam como o sujeito feminino amoroso verdadeiro, 

vale retomar algumas das matérias apresentadas na seção 2 que celebram o protagonismo 

feminino nas canções, mesmo “quando a música trata somente do sofrimento amoroso” (M4), 

ou seja, o suposto empoderamento pode até não se mostrar evidente, mas está no fato de a 

própria mulher falar do seu sofrimento. Os relacionamentos, o amor, a traição são abordados 

sob um ponto de vista feminino (M5). Entende-se, portanto, que as canções interpretadas por  

Marília Mendonça trazem um dizer verdadeiro sobre as mulheres nos relacionamentos 

amorosos, já que o amor romântico é tema preponderante nas músicas da cantora. Nesse caso, 

as canções de Mendonça dizem a verdade sobre o amor vivido pelas mulheres, haja vista ser 

uma mulher quem diz sobre ele sem mascarar a dor de vivê-lo. 

Um amor que dói por não ser correspondido como em “Eu sei de cor”, um amor que 

não quer ser dividido, como em “Ciumeira”. Amor por inteiro, que toma os pensamentos, como 

em “Serenata”. Aliás, felicidade por meio da realização do amor romântico parece ser bastante 

evidente nessa canção, uma vez que “só consigo pensar [...]” evidencia o quanto o amor, esse 

amor que ela vive, no momento, tem relevância, toma-lhe os pensamentos. Fundamento 

identitário, como afirma Swain (2013), posto que tudo que se quer uma vez mais é viver “um 

pouco desse sentimento louco”, conforme enunciados da canção “Sentimento louco”. Título 

bastante sugestivo, a propósito, do que é o amor como acontecimento e força propulsora do 

bem-estar feminino.  

É possível afirmar, grosso modo, que as personagens confessam as dores, as decepções, 

confessam que são amantes sem querer sê-lo, que não querem divisões. Querem um amor “de 

verdade”, ser amadas de verdade, só pensam no amor romântico, quando esse é realizado. Não 

é legado da música sertaneja, especificamente do “feminejo”, inclusive, narrar as aventuras e 

desventuras amorosas das mulheres. E isso também já afirmamos anteriormente. Os enunciados 

das canções se conectam a outros, como os da canção “Atrás da porta”, de Buarque (1972), 

imortalizados na voz de Elis Regina, a título de exemplo. Sentimento louco, visceral. A noção 

de enunciado com a qual esta pesquisa dialoga, que é a de que “[...] está ligado, de um lado, a 

um gesto de escrita ou à articulação de uma palavra, mas, por outro lado, abre para si mesmo 

uma existência remanescente no campo de uma memória [...]” (FOUCAULT, 2002, p. 32); ou 
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seja, faz parte de uma teia discursiva na qual encontram-se outros enunciados que o precedem 

ou o seguem, permite-nos afirmar que os enunciados das canções analisadas nesta subseção,   

inserem-se num campo discursivo de diferentes gêneros textuais que fazem ecoar o discurso 

sobre o amor. Fazem parte de um conjunto enunciativo que compõe o dispositivo amoroso e 

reproduzem e repetem o que já se enunciou (por meio de outros enunciados), em demasia, sobre 

o amor como razão e meio para a felicidade.  O discurso do amor romântico, como já 

comentamos, subjetiva os indivíduos, principalmente, posto que, dentre outras coisas, fala sobre 

sujeitos. Sujeitos materializados em personagens fictícios ou em eu líricos. Sujeitos que, não 

importando de qual função enunciativa enunciam (FOUCAULT, 2002, p. 105), narram suas 

histórias amorosas, confessam-nas nos relatos “da vida real” de revistas, jornais e redes sociais, 

aos amigos, ao terapeuta, a si mesmos. E ao falar sobre os sujeitos, esse discurso acaba por 

constituí-los, conduzem-nos em relação a como se comportarem, a como conduzir os afetos e 

como devem ser conduzidos por eles.  

Os enunciados das canções se conectam a cada choro, suspiro, devaneio das 

personagens dos filmes hollywoodianos, das séries de TV, das novelas, ao soneto de Camões 

(1572): “Amor é fogo que arde sem se ver”/“Contentamento descontente”. Sim, os homens 

falam sobre o amor, obviamente. Na década de 1990, Zezé di Camargo & Luciano entoavam 

um “É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim”. Christian & Ralph, por sua vez, 

nessa mesma década, enunciavam um amor que matava: “Ou tira do meu coração/Esse amor 

que me mata”. Na seara do sertanejo universitário, Cristiano Araújo entoa um: “Eu tô entrando 

no meio dos carros/sem você a vida não continua”. A famosa canção de Cristiano, diga-se de 

passagem, foi composta por Marília Mendonça.12 Certamente que homens são subjetivados 

pelo discurso do amor romântico, bem como são as mulheres. Entretanto, conforme Swain 

(2008), para as mulheres, a subjetivação se dá em proporções maiores. Elas são produzidas para 

o amor, bem prioritário, pelo qual se luta. As imagens, os textos, os discursos não cessam de 

nos dizer como ele é um bem precioso e necessário. Ele constrói junto com outros dispositivos, 

como o da maternidade, o sujeito feminino amoroso, maternal. Nesse sentido, as mulheres são 

constituídas para o amor e, principalmente, para o amor aos homens. 

Nos discursos verdadeiros sobre o amor, encontra-se a face do exercício do poder 

dizendo às mulheres que sua felicidade se encontra no gostar dos homens. E esses mesmos 

discursos dizem aos homens que as mulheres devem-lhes ser devotas, cuidar deles, ser-lhes 

fiéis. As mulheres são, pois, sujeitadas em redes contínuas de obediência forjadas pelo poder 

                                                           
12 Todas as canções mencionadas, “É o amor”, “Esse amor que me mata”, “De quem é a culpa?”, estão disponíveis 

on-line no site Letras. 
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pastoral, em redes contínuas de enunciados e práticas que lhes dizem como devem ser e agir, 

não veem sentido para si mesmas se não no lar do qual nos fala os enunciados de “Amante não 

tem lar”. São, nesse sentido, conforme Swain (2008), conduzidas e guiadas pelos discursos e as 

práticas, que constituem o dispositivo amoroso, em busca do amor, como mostram os 

enunciados das canções, ideal, monogâmico, heterossexual. E a heterossexualidade, afinal de 

contas, é a regra, é a norma, a verdade do desejo: produzida, propagada, alimentada em 

infindáveis cenas de corpos masculinos e femininos entrelaçados nos filmes, nas séries, nas 

telenovelas, na descoberta do ponto G, nas capas de revistas e nas suas reportagens, que são 

verdadeiros manuais de como seduzir os homens, construindo e perpetuando formas de ser 

mulher, de agir como mulher e de colocar o homem como objeto do desejo feminino.  

O que os enunciados da mídia digital e das canções revelam é que as mulheres 

continuam a colocar o amor e o casamento como condição de felicidade e justificativa de 

comportamento. Esses enunciados apontam como o dispositivo amoroso funciona como 

dispositivo de poder, cujas práticas e os discursos de verdade sobre o amor não pararam de 

constituir mulheres. Ele conduz sua alma, ou seja, suas atitudes e comportamentos. Produz a 

verdade da mulher fadada ao sofrimento, a autêntica mulher, a propósito. A verdade é que o 

amor é sofrimento, causa dor, decepção, é razão de luta, de concorrência. Se Marília Mendonça 

interpreta canções que dizem a verdade sobre o amor, conforme indicam os enunciados, é 

sempre na espreita do drama, da carência e da necessidade que esse amor se consolida. O amor 

é, portanto, “sofrência”, gozo, expectativa, decepção.  

Ainda no que tange ao dispositivo amoroso, quando os enunciados da mídia digital 

afirmam que as canções são autênticas, pois trazem coisas “mais terrenas: bar, guarda-roupa, 

motel” (M1), já que são “um pop mais gente como a gente”, ao declararem que o amor, as 

traições, o sofrimento são abordados “a partir do ponto de vista feminino” (M5), que as canções 

“botam o dedo na ferida” (M1), ou seja, dizem a verdade como ela é, sem máscaras, e ao 

alegarem que o “apelo” das músicas de Marília “é universal” (M6), que ela possui “hits cheios 

de verdade” (M9) e “sabe bem como traduzir todos os sentimentos” (M10), reconhece-se, nas 

letras dessas canções, a verdade do amor que subjetiva as mulheres. Assim, os sujeitos da 

enunciação, que, para Foucault, é “uma função vazia, podendo ser exercida por indivíduos, até 

certo ponto, indiferentes” (FOUCAULT, 2002, p. 107), ressoam em conjunto – apesar das 

diferenças linguísticas no registro do que é dito – o que já se repetiu indefinidamente 

(FOUCAULT, 2006): que o amor não é outra coisa senão isso: a expectativa do final feliz, toda 

a dor devastadora que ele pode causar.  Autorizados, pois, por um saber/poder midiático, esses 

sujeitos “sintetizam e põem em circulação as vontades de verdade de parcelas da sociedade” 
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(GREGOLIN, 2007, p. 17 – grifos da autora). E, de forma evidente, são as vontades de verdade 

dos próprios sujeitos que enunciam, não os entendendo, obviamente, como sujeitos 

cognoscentes, mas como sujeitos também subjetivados pelo dispositivo amoroso. Enunciam, 

portanto, de acordo com os valores históricos, nesse sentido, também sociais, sobre o amor 

romântico. Por conseguinte, esses enunciados, materializados em suportes da mídia digital e 

creditados pelo saber/poder midiático, ajudam a confirmar, pela afirmação de que as canções 

apresentam, um discurso verdadeiro sobre o amor, que ele não é outra coisa senão isso: a 

expectativa do final feliz, toda a dor devastadora que ele pode causar. Trata-se, portanto, da 

institucionalização de um discurso de verdade sobre a verdade. Se antes poderia se tomar o 

discurso sobre o amor nas canções como saber popular, a mídia ajuda a institucionalizá-lo como 

sendo um saber verdadeiro, um discurso verdadeiro. E não nos referimos, aqui, apenas às mídias 

digitais, mas a todo um conjunto enunciativo que engloba diferentes gêneros do discurso, como 

as músicas, os filmes, as propagandas etc.  

Mas não se pode deixar de observar que estamos tratando de indústria fonográfica. O 

sertanejo vende milhões e aposta sempre nas narrativas amorosas, porque o amor vende. E não 

é apenas a música que lucra com o amor romântico. É possível comprar a esperança de tê-lo 

nos sites e aplicativos de relacionamento. Ele é vendido, por exemplo, no sonho do vestido de 

noiva. Os filmes românticos vendem o final feliz por mais que tenha havido desencontros, 

desilusões e desentendimentos. O amor, do mesmo modo, alimenta o dia dos namorados: rosas, 

jantares, presentes, cartões. “Temos de produzir a verdade como, afinal de contas, temos de 

produzir riquezas, e temos de produzir a verdade para poder produzir riquezas”, nos mostra 

Foucault (2005b, p. 29). Assim, a verdade sobre o amor vende. O desejo de tê-lo e de tudo o 

que ele ritualiza produz riquezas. 

E produz muito, o que é facilmente constatado pelos números milionários que envolvem 

a música sertaneja. A indústria fonográfica, bem como a cultural, de forma geral, aposta em 

nichos para o consumo de seus produtos. As pessoas consomem aquilo que faz parte da 

constituição de suas subjetividades. E continuam sendo subjetivadas por aquilo que consomem, 

como as canções de Marília Mendonça. O “feminejo”, portanto, oferece o que as mulheres que 

se identificam com as letras querem ouvir. E querem ouvir porque têm suas condutas 

conduzidas pelos mecanismos de poder e pelas técnicas de saber do dispositivo em questão. 

Identificam-se, como dissemos, porque o amor romântico faz parte de sua própria subjetividade 

e continuam sendo subjetivadas pelo que tomam como verdadeiro sobre elas e suas 

experiências: o sofrimento, a desilusão, os rompimentos, as traições, que são, a propósito, a 

grande temática da seara sertaneja e, logo, do “feminejo”.  
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Assim, “a palavra do ‘feminejo’”, que a M6 convida os leitores a ouvir, é a palavra como 

resultado de um dispositivo que continua governando as mulheres. Governadas também pelo 

poder pastoral que não se revela apenas na confissão, mas na forma como a personagem de 

“Amante não tem lar” lida com o envolvimento amoroso com um homem casado: se 

autocondena, assume toda a culpa e se aflige com a opinião das pessoas da cidade. Apesar de 

os enunciados apresentados na seção 2 apontarem uma ideia de empoderamento para as 

mulheres que dão o “pé na bunda” dos amantes (M1) – essas canções serão analisadas no item 

seguinte – não se pode deixar de mencionar que, se tratando de empoderamento como forma de 

contraconduta, como forma de se exercer resistência aos discursos e dispositivos que conduzem 

nossa alma (já que todos somos subjetivados em grande ou menor medida por esses 

dispositivos), que nos instauram uma lei de verdade (FOUCAULT, 1995), é questionável falar 

em empoderamento, quando se continua sendo obediente à uma verdade que condiciona as 

mulheres ao sofrimento, à heterossexualidade como norma, ao amor romântico como condição 

de felicidade e objetivo de vida. 

Não se trata de condenar o amor romântico, e sim, de refletir sobre como as mulheres 

de forma bem mais acentuada do que homens (SWAIN, 2008) são conduzidas a ele. Se Marília 

fala de amor sob o ponto de vista feminino (M5) , se é a verdade o que ela canta e se a verdade 

é apenas “sofrência”, esse sofrimento é indício de que as mulheres continuam sendo 

constituídas pelo dispositivo amoro e estão sob a condução também do poder patriarcal que 

reafirma que a mulher autêntica é a que sofre por amor, que o busca, que luta por ele, que coloca 

o homem como bem pelo qual se deve batalhar e que a faz insistir na infelicidade, mesmo 

quando a infelicidade ela já sabe de cor (“Eu sei de cor”). Se as canções consideradas 

empoderadas pela mídia digital vislumbram outras formas de subjetivação e existência, se 

vislumbram o que as feministas, como Rago (2018 apud PELEGRINI, 2019), Swain (2008) e 

Berth (2019), entre outras, têm proposto como uma política antinormativa das mulheres, se o 

empoderamento nessas canções se aproxima ao que os feminismos tomam por empoderamento, 

é o que iremos discutir, a seguir.  

 

4.2 AS EMPRESÁRIAS E DONAS DE SI: O SUJEITO FEMININO NEOLIBERAL DO 

“FEMINEJO” 

 

Mencionamos, na subseção anterior, que o amor romântico se insere na lógica do 

mercado e ajuda a produzir riquezas. Na racionalidade neoliberal, o investimento no amor é 

desejável não porque pode gerar lucro simplesmente, mas porque pode trazer satisfação 
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psíquica e proporcionar, por exemplo, o desejo pela construção da empresa lar. Não apenas 

isso. Na análise que os neoliberais fazem do capital humano, a satisfação é considerada renda, 

uma renda psíquica (FOUCAULT, 2008a, p. 334-335), que obviamente conduzirá o sujeito a 

produzir, a se empenhar em permanecer satisfeito, em estado de gozo. Conforme já 

mencionamos algumas vezes, no curso ministrado no Collège de France, em 1979, Foucault 

(2008a) nota o neoliberalismo como uma racionalidade de Estado, uma racionalidade 

governamental que se estende para toda a sociedade. E a sociedade regulada com base no que 

pensam os neoliberais, é uma sociedade que tem como princípio regulador o mercado e a 

dinâmica concorrencional, como já dissemos.  

Nesse sentido, as diferentes relações devem funcionar como empresas: a família, o 

trabalho, a casa, o namoro. Para fazer com que o princípio regulador de uma sociedade seja o 

mercado, e a dinâmica seja concorrencional, já que, como afirma Foucault (2008a, p. 192), o 

mercado não é um dado natural “que pode ser encontrado na base da sociedade”, a gestão 

neoliberal coloca em prática uma política de moldura que se utiliza ou se utilizará de técnicas 

e procedimentos de intervenções sociais diversas, seja no campo da cultura, da educação, na 

mudança e criação de leis, de regras jurídicas para que o sujeito neoliberal seja criado: o sujeito 

empresário de si, da empresa, da produção e da concorrência. E também, obviamente, o sujeito 

da renda. 

Ao observar os enunciados das canções que analisamos aqui, observamos uma 

regularidade enunciativa que vislumbra um sujeito feminino constituído por essa racionalidade, 

uma vez que leva as relações afetivas para a lógica de mercado. A rivalidade feminina que a 

M6 afirma que Marília resolve “quando ela se preocupa com a esposa do homem com quem ela 

fica” é contraposta. E é na lógica da competição, da concorrência, logo, da rivalidade, que se 

vê, em “Infiel”, a personagem entregar à outra mulher seu companheiro. O primeiro enunciado 

da canção, “Isso não é uma disputa”, aliás, é contradita por outro: “Essa competição por amor 

só/serviu pra me machucar”. A competição é evidente: “No momento deve estar feliz/E achando 

que ganhou”/“Não perdi nada, acabei de me/livrar”. Livrou-se de alguém que não mereceu o 

tempo investido, os cuidados investidos, o amor investido. Assim, ela entrega a sua 

interlocutora um prêmio sem valor: “O seu prêmio que não vale nada/Estou te entregando.”  

A interlocutora, do mesmo modo, não possui valor diante da personagem. É a segunda 

opção: “Com certeza ele vai atrás [...]/Tá sem casa, sem rumo/E você é a única opção”. A 

personagem ainda desafia a outra, duvida de sua capacidade de lidar com a situação: “E agora 

será que aguenta/A barra sozinha”. Ora, se isso não é uma disputa, se não é competição, 

concorrência, o que será? Como se nota, o sujeito feminino neoliberal expande a economia de 
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mercado para suas relações. Exige-se certo retorno no cuidado, reconhecimento, dedicação, 

fidelidade. Renda psíquica, conforme Foucault (2008a).  

A insatisfação em relação ao tempo gasto no cuidado e no amor do lar, o não gozo pelo 

desempenho no relacionamento do sujeito do feminejo: “[...] você nunca me deu a 

mão”/“Morreu/A mulher carinhosa e fiel que te amava” (“Alô porteiro”) – o que se pode 

comparar, aliás, com a frustração do trabalho reconhecido pela empresa – parece resultar quase 

sempre no rompimento, como na canção “Alô porteiro”: “Pega o elevador, a sua mala e vaza” 

e na canção “Folgado”: “Tô te mandando embora, melhor/sair agora”. Vê-se, também, que a 

autovalorização é notória. Se em “Alô porteiro” morre a mulher amorosa e fiel, portanto, digna 

de reconhecimento, em “Infiel” a personagem – como se estivesse entregando uma empresa 

falida para uma sócia –, entrega um prêmio sem valor para uma mulher que se contenta com 

ele. Nesse sentido, ela é bem melhor e superior do que a outra personagem. Assim, quando a 

M6 afirma que, no “feminejo”, as mulheres “são companheiras umas das outras”, não é 

companheirismo o que se vê em “Infiel”, mas sim a desvalorização de uma outra mulher que 

não teve mérito em ganhar a concorrência, já que o prêmio “não vale nada”. Mas a superioridade 

não é vista apenas em “Infiel” e não se estabelece apenas entre a personagem e sua interlocutora. 

O prêmio sem valor é o homem que não correspondeu ao investimento, do mesmo modo que 

não corresponderam os personagens das canções “Folgado” e “Alô porteiro”, que também não 

possuem valor.  

É relevante destacar que em “Infiel”, como se percebe, na maior parte da canção, a 

personagem tem como interlocutora outra mulher, em “Alô porteiro” e “Folgado”, a 

interlocução se estabelece com um homem. A relevância dessa observação é que se pode notar 

um tom mais autoritário e incisivo nas duas últimas canções a partir de termos como “vaza”, 

“tô te mandando embora”, “folgado!”. O termo “folgado!”, que faz parte do refrão, é repetido 

várias vezes durante a canção. O ponto de exclamação colabora na construção do tom enfático 

e incisivo que se percebe com o uso desse termo. Esse mesmo tom é perceptível na primeira 

canção, quando a personagem se dirige ao ex companheiro: “Iêê Infiel/Eu quero ver você morar 

num motel/[...] Assuma as consequências dessa traição”. Vemos, do mesmo modo, que a forma 

como as personagens se dirigem aos interlocutores: “folgado!”, “infiel”, ou como se referem a 

ele: “prêmio que não vale nada” (“Infiel”), “Esse homem que está aí” (“Alô porteiro) sugere 

desmerecimento ou, como afirmamos anteriormente, não possuem valor. Podem ser 

descartados, não valeram o investimento feito.  

Os trechos que destacamos nessas três canções se associam claramente ao que os 

enunciados da mídia digital estão chamando de “pé na bunda” (M1) e de “dar o troco” (M1, 
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M3). E ao que se constata, a ideia de empoderamento que esses enunciados imprimem é 

justamente o fato de essas mulheres romperem com o que a M1 denominou de “maus amantes”. 

O empoderamento, sob o ponto de vista dessas duas matérias (M1 e M3), é das mulheres que 

se livram dos companheiros, mas não de qualquer forma, dando o troco. E dar o troco tem o 

sentido de revidar, de agir de forma parecida. Podemos retomar, aqui, o que dissemos na 

subseção anterior, que os sujeitos da enunciação, institucionalmente autorizados, posto que 

enunciam no interior do poder midiático, colocam em circulação as vontades de verdade de 

alguns grupos sociais, de parcelas da sociedade (GREGOLIN, 2007).  Mas qual vontade de 

verdade é essa que esses enunciados nos permitem observar? De que as mulheres, finalmente, 

porque empoderadas, conseguem terminar as relações consideradas ruins, mas não terminando 

de qualquer forma, terminando, isso, sim, com certo revanchismo, pagando com a  mesma 

moeda, talvez, as inúmeras canções do sertanejo cantadas por homens em que as mulheres são 

tratadas como mero objeto. Entretanto, o que mais esses enunciados nos revelam? 

Retomando o que já comentamos sobre as canções, a concorrência é claramente 

estabelecida em “Infiel”, como é, também, a ideia de mérito, de valor, nas três canções: os 

companheiros merecem ser mandados embora, pois não tiveram o desempenho esperado, não 

geraram a renda psíquica que as personagens esperavam com o investimento realizado. A forma 

como a interlocução é estabelecida com os ex-companheiros, já que se tratam de rompimentos, 

pode ser comparada à forma como a empresa trata o funcionário cujo desempenho não lhe 

agrada, o funcionário que não bate as metas, que não é fiel aos preceitos da empresa e, portanto, 

pode ser dispensado. E que tange ao amor, se nas canções analisadas no item anterior, o amor 

sem divisões, o amor monogâmico é desejado, em “Infiel e “Alô porteiro”, ele é exigência 

absoluta, cláusula contratual.  

Esses enunciados que nos mostram a forma como as personagens rompem as relações 

(o tom incisivo e autoritário com que é realizada a interlocução) e os enunciados da mídia digital 

que, de certa forma, se aliam, validam e celebram um, o que podemos nomear de, certo discurso 

de revanche13 colocam em jogo (assim como toda a análise realizada neste capítulo) o tema do 

poder. Nos enunciados em análise, a possibilidade de exercê-lo, de se colocar em situação de 

vantagem na relação amorosa, não em função de um saber institucionalizado ou 

                                                           
13  Não encontramos na literatura nenhuma pesquisa em que o referido discurso seja nomeado, mas não 

consideramos que seja inconsequente cogitar a hipótese desse discurso sendo posto em funcionamento e 

impregnando o imaginário e a memória coletiva por meio de outros enunciados como os de ditos populares, tais 

como: “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”,  “olho por olho, dente por dente” ou as diferentes narrativas 

fictícias (ou não) de bravos homens e mulheres que se vingaram de seus desafetos. A revanche parece ser sempre 

algo desejável, mesmo que na ira momentânea.   
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institucionalmente validado, não porque vencemos a cultura misógina e machista em que 

estamos inseridos, mas em virtude do capital financeiro, em virtude da renda. Os enunciados 

evidenciam a disputa com os homens no exercício do poder e do poder patriarcal.  

Nota-se que as personagens das três canções são mulheres capazes de se manterem, 

possuem renda que as permita se sustentarem e podem, por tal razão, assim como sempre 

fizeram os homens, comercializar afeto e dedicação: [...] “Alô porteiro [...]/chame o táxi que 

ele vai pagar”, como se nota na canção “Alô porteiro”. O enunciado permite supor que a relação 

era sustentada pela personagem, o que, obviamente, não há mal algum, entretanto, a expulsão 

do companheiro e a afirmação de que ela não irá pagar pelo táxi se associam a uma prática 

masculina  tão presente em nossa sociedade: de que as mulheres podem ser descartadas, quando 

não mais lhes interessam, quando não cumprem com suas obrigações matrimoniais, quando, 

lascivas, (uma vez mais) Evas malditas, traem. Assim também fazem os pais com suas filhas 

quando engravidam, quando não são mais dignas, porque pecaram, de ficar no lar familiar. 

Prática essa, construída e legitimada por um conjunto discursivo heterogêneo, do qual faz parte, 

a título de exemplo, o poder pastoral, sobre o qual já comentamos, mas também o faz, em certa 

medida, o saber médico, que continua patologizando o corpo feminino (SOARES, 2013), e, 

ainda, as tecnologias de produção de gênero (OKSALA, 2019), em que, na visão de Swain 

(2008), entre em cena, por exemplo, o dispositivo amoroso. Um conjunto discursivo que, por 

sua vez, forma uma espécie de poder patriarcal (RAGO, 2018 apud PELEGRINI, 2019). 

Um notório exagero feminista, dirão alguns. Os tempos mudaram, dirão outros. Não 

tanto assim. Muito recentemente, pôde-se ver na mídia televisiva que uma adolescente de 

Goiânia deu à luz a um menino no quintal da casa onde morava e o jogou nos fundos da 

residência de sua vizinha por medo de contar a família sobre o bebê, resultado de uma gravidez 

que ela escondeu durante os nove meses de gestação. Poderíamos, aqui, comentar, inclusive, 

sobre a espetacularização da mídia em torno do acontecimento e o quanto não deixaram de 

condená-la os juízes da moral das redes sociais. Os tempos não mudaram tanto assim. A própria 

canção “Amante não tem lar” mostra as nuances da moral cristã e do poder patriarcal na vida 

das mulheres. De volta ao enunciado em análise, cremos que não é bem isso que as feministas 

desejam, quando clamam por equidade: imitar e competir com os homens no exercício do poder 

patriarcal. 

Na seção 2, comentamos que as lutas feministas são sempre uma luta por igualdade 

(BALLESTRIN, 2017), mas que seria conveniente reelaborar utilizando-se o termo equidade 

(FRAISSE, 1995). Esse último vem, cada vez mais, sendo empregado pelos feminismos. 

Estudiosas como Fraisse (1995) consideram equidade um termo mais apropriado, uma vez que 
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ele contempla o fato de que há diferenças entre homens e mulheres, bem como o fato de que há 

diferenças entre as próprias mulheres. E essas diferenças precisam ser consideradas. Ademais, 

quando os feminismos se definem como sendo a busca pela igualdade com os homens, 

reconhece-se que eles são o padrão pelo qual se deve medir os direitos das mulheres, e buscar 

os mesmos direitos e privilégios dos quais os homens se beneficiam e aproveitam no patriarcado 

nunca foi objeto de luta feminista. Pelo contrário, foi sempre a de tentar afetar a estrutura 

patriarcal e a forma como as tecnologias de gênero funcionam dentro dessa estrutura 

(FRAISSE, 1995; OKSALA, 2019). 

Diante de tais reflexões, podemos afirmar que a racionalidade neoliberal amplia a 

competitividade feminina, que não se dá apenas entre mulheres, mas também com os homens. 

Assim, atitudes sexistas e machistas passam a ser adotadas pelas mulheres e são vistas como 

sendo evolução, libertação, empoderamento, como apontam os enunciados da mídia. Contudo, 

não se pode falar em empoderamento feminista, conforme orienta Berth (2019), quando o que 

se vê é concorrência, desvalorização e individualismo, quando o que se vê são práticas 

machistas e sexistas sendo adotadas pelas mulheres. Pensar em empoderamento como um 

caminho possível para as práticas de liberdade, como recusa aos governos dos homens sobre as 

mulheres, como recusa aos processos normalizadores (RAGO, 2018 apud PELEGRINI, 2019) 

e como um processo para se refletir sobre forma de contraconduta às técnicas de poder e às 

tecnologias de poder neoliberais é justamente pensá-lo como o oposto do que se vê nas canções 

e do que os enunciados da mídia digital afirmam. 

Portanto, quando a M8 afirma que o “poder feminino de Mendonça é impulsionado por 

alguns temas fundamentais”, tais como a “importância de as mulheres serem elas mesmas e de 

se defenderem sozinhas”, se a premissa de ser elas mesmas se assemelha às atitudes das 

personagens das canções, então não é de empoderamento feminista que estamos falando, mas, 

sim, de que o regime de verdade neoliberal já estabelece que as mulheres são elas mesmas ao 

imitarem e disputarem com os homens o exercício do poder e do poder patriarcal, mais 

especificamente. Tal evidência sinaliza como, cada vez mais, as técnicas de poder da 

racionalidade neoliberal têm produzido sujeitos, incluindo-se o sujeito feminino do 

neoliberalismo. Ao que vemos, um sujeito feminino cada vez mais individualista e competitivo 

que vê os demais como rivais a serem superados, já que, no neoliberalismo, o mercado, a 

concorrência e a empresa são o enformador da sociedade (FOUCAULT, 2008a, p. 203). A 

individualidade, a propósito, aparece na racionalidade política neoliberal como um princípio de 

dispersão interna da população. Seguindo as explicações de Foucault, Sampaio (2019) lembra 

que a sociedade é concebida como um conjunto pulverizado de indivíduos que, como empresas 
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em um mercado, devem concorrer perpetuamente entre si, já que é a concorrência entre os 

indivíduos que pode governar seus desejos e fazer com que todos persigam seus interesses. 

E se a mulher empoderada do “feminejo”, de acordo com os enunciados da mídia, é a 

mulher que descarta “os maus amantes” (M1), que “dá o troco” (M1, M3), que é ela mesma e 

se defende sozinha (M8), ela também é, certamente, a mulher que supera as frustrações 

amorosas, que segue em frente, que investe em quem lhes traz renda psíquica, um prêmio de 

valor. Ademais, a superação está para a concorrência, assim como a concorrência está para a 

superação. É preciso ganhar sempre e é preciso superar todas as frustrações. A dor é 

insustentável, uma vez que o sofrimento é improdutivo. Dessa forma, desempenho e gozo, 

conforme notam Dardot e Laval (2016), funcionam como um dispositivo de poder na 

constituição de sujeitos que se esmeram na superação, na conquista e na vitória. E nada é da 

ordem do aconselhamento, mas do comando: seja você mesmo. Não desista. Faça você mesmo. 

As redes sociais, a título de exemplo, não cessam de produzir e publicar enunciados ordenando 

a superação, prescrevendo o autoinvestimento, a constante felicidade e o gozo.  

 

Figura 5 – Resiliência Figura 6 – Seja positivo 

  
Fonte: Instagram (2020). Fonte: Instagram (2020). 

 

O fracasso, por mais que possa ocorrer, é apenas aprendizado para se tentar de novo e 

melhor. E como se vê, trata-se de ordem firmada no uso do imperativo: Insista! Invista! Supere! 

Enunciados seguidos, muitas vezes, conforme afirmamos acima, de modos de como fazer, de 

prescrições de como fazer. Assim sendo, o sujeito feminino empoderado do “feminejo” 

necessita superar. Na canção “Supera”, esse enunciado (“supera”) é repetido inúmeras vezes 

“De mulher pra mulher, supera/Se ele não te quer, supera”, já que “O que cê tá passando, eu já 

passei/E eu sobrevivi”. A ordem está dada. É preciso superar. Há sempre algo melhor, há 

sempre a possibilidade de uma relação cujo empenho e desempenho trará gozo, renda psíquica, 

se não física e financeira. Nesse sentido, fazendo alusão a Foucault (2017), é possível afirmar: 

supera-se ou se é forçado a superar. Contudo, esses enunciados, assim como os anteriores 
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também nos direcionam ao tema do poder e sua relação com o saber. Lembremos que Foucault 

(1985, 1995) fala sobre relações de poder. E por mais que a análise do poder é ampliada com a 

noção de governamentalidade (2008a, 2008b), não se deixa de considerar seu exercício como 

sendo também microfísico. Percebemos que a relação de poder aí destacada entre as duas 

interlocutoras é a de que o sujeito que enuncia na canção detém um suposto saber, adquirido 

por meio de uma experiência vivida. Um saber que dá sustentação a um poder. Poder não 

simplesmente de sugerir (se é que a sugestão também não seja prescrição), mas de prescrever, 

de conduzir a outra.  

 Não obstante, a desvalorização da personagem em relação a sua interlocutora também 

pode ser observada em “Supera”: “Vai fazer papel de trouxa outra vez/'Cê não aprende mesmo”. 

A interlocutora é a mulher que não aprende, que não detém o saber da outra. Pior, é incapaz de 

aprender. Um enunciado que, podemos correr o risco de afirmar, faz parte de um discurso 

pedagógico, em que se acredita que determinadas pessoas aprendem e outras não em função de 

diferentes razões, como as condições socioeconômicas dos discentes, por exemplo, o que pode 

ser observado em diferentes documentos voltados para o saber educacional ou no próprio dizer 

dos professores que ocupam o lugar da enunciação de enunciados como esse. No caso da 

canção, o enunciado é retomado não pelas vozes ecoadas entre as paredes das instituições de 

ensino ou nos textos dos documentos educacionais, mas pela amiga, para dizer que sobre o tema 

do amor, sua interlocutora nada consegue aprender. Ao contrário da outra que, detentora de um 

saber, que já superou situações que não lhe trouxeram nenhum benefício, está apta a dizer a 

outras (e a todas nós) o que elas precisam fazer. Esses enunciados nos mostram que na relação 

de poder aí estabelecida, o saber é o que impulsiona as posições ocupadas pelos sujeitos dos 

enunciados: a de um que é condutor (ou que deseja conduzir) e a do que é conduzido. 

Levando-se em consideração as vontades de verdade do regime neoliberal, se em 

“Infiel” há uma concorrência estabelecida, em “Supera” o que se vê é hierarquia entre as 

mulheres – que não deixa, certamente, de estar na lógica da concorrência: quem tem o mérito 

do sucesso está em vantagem sobre quem não tem –. Algumas sabem mais do que as outras, 

assim, estão habilitadas a estabelecerem modelos a serem seguidos, fórmulas de sucesso 

pessoal, profissional e amorosa. Na racionalidade neoliberal não faltam indivíduos prontos 

mostrar aos outros as formas de se obter sucesso. Não é por menos que uma vasta literatura do 

se deve fazer para ser feliz, para ser bem-sucedido, para se empoderar chega em grande número 

nas livrarias. 

Como vimos até aqui, a mulher empoderada do “feminejo”, segundo os enunciados da 

mídia, é a mulher que dá o “pé na bunda” (M1), que “dá o troco” (M1, M3), o que é perceptível 
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nas canções “Infiel”, “Alô porteiro” e “Folgado”. É, do mesmo modo, a mulher que possui 

renda, que se sustenta, que se defende sozinha (M8), o que se pode constatar nos enunciados 

das canções citadas acima, haja vista as personagens mandarem os companheiros saírem de 

casa. E, há também, a mulher que supera e que prescreve a superação, a que deve superar, que 

deve seguir o exemplo de sua interlocutora, que, experiente, é capaz de prescrever modos de 

fazer, de viver a frustrações amorosas para a outra que não aprende, que insiste em investir em 

um relacionamento que não resulta em renda psíquica, que não traz nenhum benefício, é perda 

de tempo.  

Além das categorias que os enunciados dessas matérias destacam para afirmar que o 

“feminejo” trata do empoderamento feminino, percebe-se, igualmente, por meio deles, a 

sinalização de uma espécie de um discurso de liberdade. Nota-se um sujeito feminino livre para 

fazer o que lhe convier   em enunciados como: “Se ela quiser beber, vai beber; se quiser trair, 

vai trair; se quiser sair, vai sair. Ser porta-voz dessa libertação social é uma alegria muito 

grande” (M4), “Eu vivo do jeito que quero”/“Eu nunca tive lei” (“Folgado) e “[...] agora eu 

faço o que quero” (“Saudade do meu ex”). Interessa-nos chamar a atenção para o pronome 

pessoal ela no enunciado da M4. No enunciado em questão, o pronome é usado para substituir 

o termo mulher. Um “ela” generalizante que coloca todas a mulheres em uma mesma condição. 

E faz-se necessário perguntar: quem são as mulheres que podem desempenhar a função 

enunciativa do enunciado: “eu vivo do jeito que quero”? Que liberdade é essa que nos falam os 

enunciados, em análise? Do que as personagens das canções se libertaram?  

Antes de mais nada, consideramos necessário que se diga que, grosso modo, é tendo 

como pano de fundo a liberdade14, que os acontecimentos os quais mencionamos no capítulo 2 

                                                           
14 Apesar de estarmos fazendo alusão ao tema da liberdade sem fazer uma discussão sobre quais sentidos ela pode 

assumir dependendo do viés teórico a partir do qual os indivíduos dialogam ou mesmo que tipo de verdade sobre 

a  liberdade foi sendo construída a partir dos regimes democráticos, por exemplo; sabemos que nos feminismos, 

dependendo de qual vertente teórico-procedimental eles se filiam, a ideia de liberdade abraçada pelas mulheres 

pode ser, grosso modo, a de uma que pressupõe estratégias de enfrentamento (e isso num sentido bastante 

abrangente, que vai desde os trabalhos acadêmicos às manifestações de diferentes  grupos de mulheres em 

diferentes localidades) contra o sistema capitalista patriarcal, como se nota nos feminismos de orientação marxista. 

Mas pode ser, também, uma ideia de liberdade que pressupõe que as estratégias de enfrentamento devam 

considerar a colonialidade  conforme entendem os feminismos decoloniais (BALLESTRIN, 2017), que analisam 

os efeitos da colonialidade na manutenção das desigualdades entre homens e  mulheres, principalmente, no que 

tange às mulheres negras e indígenas. E há a noção de liberdade com a qual este trabalho procura dialogar – posto 

que se filia às noções foucaultianas sobre discurso, portanto, logo, do mesmo modo, sobre 

poder(saber)/verdade/sujeito –, que há práticas de liberdade, que a liberdade não é o contrário do poder 

(FOUCAULT, 1995), conforme discutimos, mesmo que brevemente, na subseção 3.2 desta dissertação. Assim, 

longe de generalizar o tema da liberdade, o que queremos mostrar é que esse desejo de sermos livres – nós, 

mulheres de forma contundente (posto que até pouco não podíamos trabalhar), no que se refere à história das 

mulheres ocidentais – é o que filosoficamente, talvez, mova os feminismos. Seja no sentido de uma revolução 

exterior, seja no sentido de uma revolução interior. E, obviamente, que ao nos remetermos a um discurso de 

liberdade, se não pudermos já considerá-lo como um dispositivo, não o fazemos sem levar em consideração que 

se trata de um discurso com enunciados heterogêneos, que se entrelaçam ora se confrontando, ora se contradizendo. 
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se irromperam: por um desejo de liberdade que emana do interior do discurso feminista do qual 

falam as mulheres através de inúmeros enunciados: mesmo que grafados de forma distinta, 

mesmo que se utilizando de diferentes suportes e gêneros de texto, mesmo que verbais ou não: 

os seios à mostra, o dedo em riste, mesmo provocando diferentes efeitos de sentidos, é um 

desejo de liberdade que permeia o discurso feminista em diferentes momentos da história do 

ocidente: liberdade do poder patriarcal, da misoginia, do machismo que coloca as mulheres em 

posições desprivilegiadas nas relações de poder com os homens. Não é por menos, se não 

conduzida por um desejo de liberdade que Simone de Beauvoir, na posição de sujeito-autora 

(FOUCAULT, 2002), questiona o ser mulher como mero construto biológico. Nem é por menos 

que uma mulher, na posição de presidenta de uma nação, sanciona uma lei que procura punir 

(e, como é próprio da força da lei, tentar coibir) a violência contra as mulheres.  

Todavia, que ideia de liberdade ou que tipo de liberdade os enunciados permitem-nos 

supor? Sabe-se que a liberdade individual constitui umas das premissas e inculcações do 

liberalismo: de que os indivíduos devem ser livres para fazer escolhas, para viver a vida que 

escolherem (FOUCUALT, 2008b). A liberdade social do regime neoliberal é a da concorrência 

e a do consumo, portanto, os indivíduos são livres para consumirem o que lhes interessa. E, 

obviamente, que o consumo exige renda, condição financeira para pagar pelo que se deseja. 

Sendo assim, retomemos a pergunta: quem são as mulheres que podem desempenhar a função 

enunciativa do enunciado: “eu vivo do jeito que quero”? Certamente, as mulheres que possuem 

renda para isso, que não possuem uma relação de dependência financeira.  Outrossim, quando 

sujeitos femininos falando de diferentes posições enunciam: “eu vivo do jeito que quero”, cabe 

uma outra questão: o que querem as mulheres ou o que elas podem querer? Quando se pensa 

em “libertação social feminina” (M4), em um país que encabeça chocantes números de 

violência contra as mulheres, pode-se voltar novamente à questão feita anteriormente: de que 

as personagens das canções se libertaram? de que as mulheres se libertaram as mulheres? Os 

enunciados das canções, em que as personagens alegam escolherem seu modo de viver, 

revelam, da mesma maneira, que o sujeito feminino empoderado do “feminejo” não se libertou 

dos mecanismos de poder e das tecnologias de verdade de alguns dispositivos, como o amoroso.  

Vimos, na subseção 4.1, como esse dispositivo continua conduzindo a alma das 

mulheres. As canções analisadas nessa parte também oferecem indícios de como esse 

                                                           
E cremos que se faz necessário discutir o tema da liberdade com maior engajamento, já que o discurso de liberdade 

feminista pode se contrapor, em muitos sentidos, a enunciados que transparecem uma liberdade de mercado, de 

empreendimento constante. Contudo, em se tratando da análise empreendida, a grande questão que ascende a 

reflexão é: os sujeitos dos enunciados das canções em análise são livres para quê?  
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dispositivo continua sendo poderoso na constituição do sujeito feminino, mesmo o sujeito 

feminino considerado empoderado e sendo movido pelo dispositivo econômico do mercado. A 

preocupação em relação aos relacionamentos, em relação ao amor romântico e ao casamento é 

bastante notável, como em “Folgado”: “Tô vendo se continuar assim cê vai/morrer solteiro”. A 

personagem se indaga sobre o que poderia ter ocorrido, caso tivesse se casado com o ex-

companheiro: “Imagina se a gente tivesse se casado”. Já em “Saudade do meu ex”, como o 

próprio nome da canção revela, a personagem lamenta a saudade do ex e afirma que ele que é 

“homem de verdade”.  

Assim, por mais que os enunciados das canções sugerem que as personagens colocam 

as relações amorosas na lógica do mercado, possuem renda para consumirem o que desejam, 

são livres para isso, o amor, os homens e o casamento são sempre desejáveis, algo o qual não 

se parou de desejar. Ainda em contraposição à ideia de libertação social que a M4 alega que a 

mulher já possui, é possível perceber que o sujeito feminino do “feminejo” é também 

constituído pelos hábitos da feminilidade normativa (OKSALA, 2019). Em “Infiel”, o “pé na 

bunda” (M1) não acontece sem antes deixar vislumbrar atividade basilar dessa feminilidade: o 

cuidar dos homens: “Você agora vai cuidar, de um traidor”. A feminilidade normativa coloca 

como regra, como verdade, como norma determinadas atividades e posturas entendidas como 

tipicamente femininas, tais como os afazeres domésticos e os cuidados com os companheiros e 

com os filhos, por exemplo (OKSALA, 2019).  

Comentamos anteriormente que Oksala (2019, p. 134), em suas análises sobre a 

governamentalidade neoliberal nas tecnologias de produção de gênero, nota que essa 

governamentalidade “[...] instala os hábitos constitutivos da feminilidade normativa, cada vez 

mais, por meio da racionalidade econômica”. A questão são as “[...] variáveis ambientais que 

determinam ou reprimem o comportamento das mulheres como consumidoras e empresárias de 

si mesmas”. Segundo ela, “[...] a ideia de escolha pessoal efetivamente mascara os aspectos 

sistêmicos do poder – dominação, hierarquias sociais, exploração econômica” (OKSALA, 

2019, p. 134). Ainda de acordo com a autora: 

 

As mulheres têm de fazer suas escolhas em uma rede de relações de poder altamente 

desigual, que não apenas restringe suas possibilidades e opções, mas constrói sua 

própria subjetividade. As análises feministas mostram que as mulheres desenvolvem 

suas aspirações e identidades profissionais, por exemplo, apenas dentro de um 

contexto de, e em resposta a características estruturais do mundo profissional. A ideia 

de que os sujeitos femininos têm interesses e identidades estáticos que precedem suas 

escolhas, e as relações de poder nas quais estão inseridas, obscurecem os aspectos 

sistemáticos e constitutivos do poder masculino. (OKSALA, 2019, p. 135). 
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Oksala (2019) sustenta que as mulheres continuam internalizando as hierarquias de 

poder e as divisões sociais por meio de técnicas cotidianas de gênero, a ponto de se tornarem 

parte de sua subjetividade. As tecnologias de produção de gênero são construídas e consolidadas 

por meio de discursos, dispositivos e práticas diversas que produzem mulheres, conduzem-nas 

à feminilidade, à maternidade, a serem as verdadeiras mulheres, como elucida Swain (2008). E 

a ideia de livre escolha, de se fazer o que quer, como, por exemplo, serem donas de casa ou a 

encararem uma tripla jornada com os afazeres domésticos depois do trabalho, mascara as 

técnicas de saber e os mecanismos de poder que continuam sujeitando mulheres a identidades 

como a de mãe guerreira e exemplar, a trabalhadora e esposa dedicada. O poder, hoje, na 

racionalidade neoliberal, aliás, é “compreendido como simplesmente outra coisa que as 

mulheres podem escolher” (OKSALA, 2019, p. 135). Nesse sentido, retomando novamente a 

questão: do que se libertaram as mulheres? Não dos discursos e dispositivos que lhes fixam 

identidades, não da feminilidade normativa, não das hierarquias sociais de gênero.  

Se o dispositivo amoroso constrói uma verdade sobre o amor, a racionalidade neoliberal, 

constrói uma verdade sobre a concorrência, o desempenho, a superação, a liberdade de ter para 

consumir o que convier como sendo meta de vida. Os enunciados da mídia, creditados pelo 

saber/poder midiático, assim como na subseção 4.1, acabam institucionalizando, também, um 

discurso de verdade sobre o empoderamento, compreendido como nada mais do que outra coisa 

senão expansão financeira, aquisição de bens, mulheres que se sustentam sozinhas, exercem o 

poder patriarcal. Assim, quando as M4, M5, M6 e M7 afirmam haver um suposto 

empoderamento de base feminista nas canções de Marília Mendonça, acreditamos que tal 

afirmação necessita de maiores reflexões. 

A M7, por exemplo, alega que o “feminejo”, de forma geral, e Marília Mendonça, em 

específico, emularia posições feministas por defender “a beleza fora dos padrões estéticos 

enraizados”. Essa alegação se deu um tanto cedo demais, já que a cantora parece ter caído nas 

graças do “empoderamento estético”. A M4 já afirma que o “feminejo” teria um “discurso 

empoderado, de base feminista”. A M6 enfatiza que, “[...] mesmo negando o rótulo de 

feminista, as letras de suas músicas [de Marília Mendonça] possuem teor feminista”, bem como 

que elas [as cantoras do “Feminejo”] “conseguem falar sobre empoderamento de mulheres – 

jargão esquerdista detectado – sem nunca dizer que estão falando disso”. Já a M5 afirma que 

Marília “[...] encabeça o feminejo, cena de mulheres que ganhou projeção na historicamente 

masculina música sertaneja ao tratar de empoderamento feminino”. Vale destacar que diferente 

de M1 e M2, cujos sujeitos da enunciação são homens, os sujeitos da enunciação das matérias 

citadas anteriormente são mulheres. No caso de M6, vê-se claramente que as autoras são 
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feministas, mas que rejeitam o feminismo que elas denominam de esquerda, porque, para elas, 

pouco ou nada dizem para a maioria das pessoas fora da bolha. 

E por tal razão, a M6 indaga a seus interlocutores se eles teriam “um minuto para ouvir 

a palavra do feminejo”. A palavra do “feminejo”, mais propriamente a de Marília Mendonça, 

é, como já elucidamos, tomada como a palavra verdadeira, evangelizadora. Entende-se, então, 

que não se trata apenas da verdade sobre o amor romântico, mas da verdade em relação ao 

empoderamento e ao feminismo, que são o que, de acordo com a matéria, as letras das canções 

da cantora demonstram ser. Um manual a seguir de como ser empoderada, feminista e trabalhar 

a sororidade na prática, posto que a rivalidade feminina é resolvida por meio da canção “Amante 

não tem lar” (analisada na subseção anterior). E como pudemos perceber, tal afirmação 

desconsidera a óbvia concorrência presente na canção “Infiel”, que evidencia que a rivalidade 

feminina não é simplesmente a que é construída por meio do poder disciplinar de dispositivos 

como o amoroso. A rivalidade e a competição são também incentivadas pelo regime de verdade 

neoliberal. A M6 desconsidera, ainda, como as letras das canções apresentam atravessamentos 

de discursos que atribuem às mulheres a culpa pela sedução dos homens, que classificam como 

autênticas as que amam loucamente (as sem razão, conforme Swain (2013), que conduzem as 

mulheres para o amor romântico como pulsão de vida, razão de existência. Desconsideram, por 

último, que imitar e disputar com os homens o exercício do poder patriarcal nunca foi objetivo 

dos feminismos.  

Vimos que o empoderamento das canções analisadas nos oferece certa evidência 

empírica de como as tecnologias de poder e de verdade do regime neoliberal têm subjetivado e 

construído o sujeito feminino dessa racionalidade. Por tal razão, comentamos que, quando a 

M8 estabelece como poder feminino as mulheres “serem elas mesmas e se defenderem 

sozinhas” e que se tal afirmativa significaria agir como as personagens das canções citadas 

acima agem, poderíamos afirmar que o regime de verdade neoliberal já constrói, dentre outras, 

a ideia de que as mulheres são elas mesmas imitando e disputando com os homens o exercício 

do poder patriarcal. Afirmamos anteriormente que o regime de verdade neoliberal incentiva a 

rivalidade e a competição. As mulheres, como empresárias de si, entram também no jogo da 

competição, da concorrência e da rivalidade, e ao que se nota, práticas masculinas sexistas e 

machistas são adotadas por elas, quando em condição de superioridade financeira ou quando 

possuem renda o suficiente para se sustentarem sozinhas. Desse modo, tanto na concorrência 

com as mulheres, como se nota em “Infiel”, quanto na concorrência com os homens, como se 

nota em “Alô porteiro” e “Folgado”, essas práticas são exercidas. 
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Portanto, quando mulheres assumem a função enunciativa de enunciados como os das 

matérias 4, 5, 6 e 7 o fazem a partir de um suposto saber sobre empoderamento e feminismo. E 

ao enunciarem no interior do poder midiático, seus dizeres acabam assumindo efeito de 

verdade, já que, comentamos anteriormente, a mídia é dispositivo privilegiado e poderoso na 

construção do que que é tido como verdadeiro (FISCHER, 2001). E o entusiasmo que os 

enunciados das M4, M5, M6 e M7 demonstram em relação às canções interpretadas por 

Mendonça ajudam a ilustrar a análise de Fraser (2013 apud RAGO; PELEGRINI, 2019) de que 

os feminismos haviam sido capturados pelo neoliberalismo. Assim, o empoderamento 

individual e individualista que Beth (2019) critica é, se não outra coisa, resultado da 

governamentalidade neoliberal que precisa construir o sujeito empresário de si e competitivo. 

E ao considerarem empoderamento como jargão esquerdista, os enunciados da M6 deixam 

transparecer o quanto se ignora que esse termo foi captado, desde a década de 1990, por 

agências de desenvolvimento multilaterais, conforme denunciam Romano (2002), Mosedale 

(2005) e Sandenberg (2006).  

Ao alegar que “o dito ‘empoderamento’ da mulher ganha cada vez mais voz, também 

pela demanda social”, a M3, de fato, confirma, o que havíamos já deduzido na seção 2: o sujeito 

feminino empoderado do “feminejo” atende meramente a um dispositivo de economia. Para 

além das canções de Marília Mendonça, a título de exemplo, em um dos episódios da série 

documentário Autênticas – um dos responsáveis pelo clipe da música “Chora no meu colo 

bebê”, de Naiara Azevedo, cuja narrativa é de uma mulher que consola o amante das brigas que 

ele tem com sua companheira, declarou que, mesmo ela se colocando na situação em que se 

coloca, ela é empoderada por viver por conta própria. Vê-se uma vez mais como a ideia de 

empoderamento se associa a de expansão financeira e meramente a ela, apagando os exercícios 

de poder sobre as mulheres. Tudo não passa de uma questão de escolha.  

No Dia da Consciência Negra, em 2019, reportagens de jornais televisivos da Rede 

Globo ressaltaram a forma como algumas mulheres negras superaram o preconceito se tornando 

empreendedoras, como se o simples fato de possuírem um negócio as tirasse do lugar altamente 

desprivilegiado que elas ocupam nas relações de poder por serem mulheres e, principalmente, 

mulheres negras. Consideramos relevante acrescentar, retomando o que afirma Oksala (2019), 

que a ideia de empresárias de si, donas de si e empreendedoras mascara também a 

informalidade, a exploração econômica capitalista, as hierarquias sociais e não apenas para as 

mulheres, mas igualmente para os homens. Não importa a que duras penas um indivíduo 

consegue adquirir bens materiais. Caso consiga, é única e exclusivamente porque mereceu. É 

resultado de seu investimento e desempenho. Uma das inculcações do regime neoliberal é a do 
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mérito. A meritocracia, entre outras questões, apaga a marginalização dos indivíduos pobres. E 

essa é outra observação importante a ser retomada. 

Quando se fala de pessoas empoderadas, de mulheres empoderadas, como as das 

canções do “feminejo”, de quem estamos falando? Das mulheres que possuem renda suficiente 

para consumirem livremente tudo o que lhes é incutido consumir. As mulheres pobres 

certamente não poderão ser chamadas de empoderadas, dentro da lógica neoliberal, posto que 

não produzem capital suficiente para que consigam entrar no jogo da concorrência e do 

consumo e serem empresárias e donas de si. Não terão nem a igualdade e nem a liberdade 

preconizada pelo neoliberalismo. Assim sendo, ao se dizer que as canções interpretadas por 

Marília Mendonça empoderam as mulheres por mostrarem que elas conseguem se manter 

sozinhas, sem a ajuda masculina, que elas não devem investir em um projeto que não lhes traga 

a renda psíquica do amor romântico, que podem dispensar os amantes sem consequência em 

suas vidas financeiras, estamos falando de um grupo específico de mulheres que produzem 

renda, não importando sob que circunstâncias ou condições de trabalho.  

São bem-sucedidas e é isso o que importa no regime de verdade neoliberal. Nesse 

sentido, a noção de empoderamento, de que as mulheres estão se empoderando ou precisam se 

empoderar, apaga e silencia o que não pode e não deve ser apagado: o fato de tantas mulheres 

estarem em condição social precária, o fato de que tantas mulheres dependem da renda de seus 

companheiros ou companheiras, bem como o fato de que a mulher não branca ou não hétero 

não se livrou dos discursos e das práticas que continuam constituindo identidades desejáveis 

como a da mulher branca, heterossexual e mãe. Essas mulheres não escapam do racismo e da 

LGBTQI+fobia. Ademais, a liberdade social incutida pelo neoliberalismo, conforme já 

mencionamos, nada mais é do que a liberdade para o consumo, a liberdade de mercado, a 

realização do desejo de ter e ser. Se o capitalismo ajudou em grande medida a instituir o sujeito 

“eu tenho”, o neoliberalismo, ao que nos parece, institui o sujeito “eu sou”, “eu mereço”: 

individualista e competitivo (SAMPAIO, 2019) e que não vê problemas em diminuir e 

subestimar os outros, como as personagens da canção “Infiel”, “Alô porteiro” e “Folgado”. Que 

empoderamento feminista é esse que as M4, M5, M6 e M7 afirmam haver nas canções do 

“feminejo” e de Marília Mendonça que, conforme Berth (2019), desconsidera as mulheres em 

situações bastante desprivilegiadas nas relações de poder? Problemas de estudos feministas? 

Obviamente, que sim. E os feminismos, agora, ao que vemos, possuem um outro problema: 

refletir como as próprias feministas têm compreendido a noção de empoderamento. 

No que se refere à “superação de origens agrárias e, às vezes, machistas de todo os 

gêneros [musicais] nascidos no campo”, como afirmam os enunciados de M3, seriam 
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necessários maiores esclarecimentos sobre o que, de fato, foi superado. A irrupção do 

acontecimento “feminejo” não pôs fim ao fato de que a música sertaneja continua funcionando 

com um número esmagador de homens em diferentes funções. Vê-se claramente no já 

mencionado programa da GNT, Autênticas, que as cantoras do “feminejo” trabalham quase que 

exclusivamente com homens: empresários, diretores de palco, iluminadores, músicos etc. As 

mulheres que apareciam, geralmente, faziam parte da assessoria pessoal das cantoras, 

organizando sua agenda pessoal, seu guarda-roupa, suas malas. Atividades comumente 

associadas às mulheres, diga-se de passagem. E por incrível que pareça, a “princesa Disney”, 

conforme a M1 se refere a Paula Fernandes, era a que mais possuía mulheres em outras 

atividades, que não as ligadas à assessoria pessoal.  

A superação do machismo na música sertaneja parece, portanto, estar longe de 

acontecer. Não quando o próprio “feminejo” produz enunciados como: “[...] E para pagar a 

dama que lhe satisfaz/toma aqui os 50 reais” (canção interpretada por Naiara Azevedo, que fez 

grande sucesso e entra no rol das empoderadas); ou quando as canções interpretadas pelos 

cantores e duplas masculinas continuam objetificando as mulheres, quando não, de forma 

violenta e abusiva em enunciados como: “Desculpa a visita/Eu só vim te falar/Tô a fim de 

você/E se não tiver, cê vai ter que ficar”.15 O enunciado da canção interpretada por Naiara 

Azevedo mostra claramente o que já mencionamos por mais de uma vez nesta seção, de que a 

mulher tida como “pecadora”, como a vilã não merece outra coisa senão o desprezo e a 

condenação. Condenação que vem de outra mulher. No caso da canção, os 50 reais mostram, 

do mesmo modo, quanto a outra mulher é sem valor. Seus “serviços” não merecem mais do que 

50 reais. Já os enunciados da outra canção mostram claramente que o personagem está disposto 

a forçar a mulher a ficar com ele, caso ela não queira. Uma notória apologia ao assédio e ao 

estupro. Assim, não conseguimos ver superação do machismo na música sertaneja, que não às 

vezes, como ameniza o enunciado, mas que sempre foi questionada pela forma como as canções 

caracterizaram as mulheres ou por ter sempre sido um segmento musical com maioria quase 

absoluta de cantores masculinos. 

As análises dos enunciados apresentados aqui evidenciam, portanto, que o sujeito 

feminino das canções interpretadas por Marília Mendonça é governado, conduzido, subjetivado 

pelos mecanismos de saber-poder e pelas tecnologias de verdade do dispositivo amoroso e da 

racionalidade neoliberal. Os enunciados de “Amante não tem lar” mostram, ainda, como o 

poder pastoral e suas técnicas confessionais, de exame de consciência, atuam na constituição 

                                                           
15  As canções “50 reais”, interpretada por Naiara Azevedo, e “Vidinha de Balada”, interpretada pela dupla 

Henrique & Juliano, também estão disponíveis on-line no site Letras.  
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de produção de sujeitos, no caso da canção, principalmente, de sujeitos femininos obedientes a 

uma vida “pura e sem pecados”, e como a mulher pecadora merece toda a culpa e condenação 

pelos seus atos: filhas de Eva, a maldita. O sujeito feminino do “feminejo” nas canções 

analisadas é, portanto, o sujeito amoroso, mais especificamente, o sujeito da “sofrência” 

amorosa, mas, ao mesmo tempo, em algumas canções, é o sujeito feminino empresário de si e 

dono de si e, por fim, o sujeito da pastoral. É pelo amor romântico, pela pastoral e pelo 

neoliberalismo que as personagens são governadas. 

  



103 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É assim que concebo a estética da existência: a produção crítica de mim, enquanto 

sujeito político e histórico, transitando em temporalidades e lugares inusitados [...]. 

(SWAIN, 2008, p. 301). 

 

Nosso objetivo, com este estudo, era o de refletir sobre o empoderamento e os regimes 

de verdade nas canções de Marília Mendonça na tentativa de perceber, mais especificamente, 

se o empoderamento do qual falam os enunciados da mídia digital se aproxima da noção de 

empoderamento dos estudos feministas, bem como, também, o de compreender quais técnicas 

de saber e mecanismos de poder atuam na construção de uma ideia de verdade sobre as canções 

interpretadas pela referida cantora. Para tanto, na segunda seção, procuramos entender as 

condições de possibilidade dos discursos para a emergência do acontecimento “feminejo”, que 

possui uma série de eventos que o antecedem, sucedem e coexistem com ele. Nessa mesma 

seção, apresentamos brevemente as noções de enunciado, discurso, acontecimento, 

regularidade enunciativa e arquivo, a partir de Foucault (2002), que sustentam as discussões e 

análises aqui apresentadas. Discorremos, ainda, sobre as regularidades enunciativas detectadas 

nas matérias selecionadas em jornais e revistas digitais para compor o corpus de nosso trabalho, 

a partir das quais foi possível uma ideia de empoderamento e de verdade nas canções de Marília 

Mendonça, conforme comentamos acima.  

Na terceira seção, discutimos sobre a problemática da verdade em Foucault. Vimos que, 

para o filósofo francês, o que interessava eram os regimes de verdade, constituídos por técnicas 

de saber e mecanismos de poder. Nosso intuito foi o de mostrar como os discursos e os 

dispositivos, que resultam da relação imanente entre saber/poder, colaboram para a produção 

de verdades, que logo, colaboram, do mesmo modo, na produção de sujeitos. Vimos como um 

dispositivo chamado amoroso, a partir das análises de Swain (2008), conduz as mulheres para 

o amor romântico como ideal de vida, a heterossexualidade como norma, produzindo um saber 

sobre o sujeito feminino e produzindo um sujeito feminino como resultado desse saber. Nessa 

mesma seção, apresentamos e refletimos sobre a noção de empoderamento debatido por Berth 

(2019), que foi essencial para tentar compreender se a noção de empoderamento que os 

enunciados da mídia digital nos permitem vislumbrar se alia à noção de empoderamento tomada 

pelos feminismos.  

Na seção 4, fizemos a análise de 10 canções interpretadas por Marília Mendonça a fim 

de procurar chegar, portanto, aos objetivos de pesquisa pretendidos, em que, para isso, 

retomamos os enunciados das matérias selecionadas das mídias digitais apresentados na 
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segunda seção, a fim de questionar e refletir sobre o estatuto de empoderamento e de verdade 

que esses enunciados atribuem às canções da cantora. Os resultados de nossa análise mostram, 

conforme era nossa hipótese inicial, que a ideia de verdade das canções é possibilitada pela 

atuação do dispositivo amoroso que constrói uma verdade sobre o amor, sobre as mulheres, 

sobre o sujeito feminino amoroso. Assim, as mulheres são conduzidas para o amor, na “[...] 

busca de um amor ideal, feito de trocas e emoções, de partilha e cumplicidade [...]”, retomando 

Swain (2008, p. 298). Não obstante, pudemos, também, perceber como o poder pastoral conduz 

a alma do sujeito feminino da “sofrência” amorosa do “feminejo”, não apenas no que se refere 

à mulher culpada da sedução dos homens, mas do mesmo modo, como suas técnicas 

confessionais continuam sendo expandidas para além dos confessionários, levando as 

personagens das canções, por exemplo, a confessarem seu louco amor ou seu sofrimento 

amoroso. 

Vê-se, do mesmo modo, que, pelas afirmações de Berth (2019), a ideia de 

empoderamento que se capta dos enunciados da mídia digital se afasta da noção de 

empoderamento construída e trabalhada pelas feministas. Pode-se verificar que o sujeito 

feminino empoderado das canções interpretadas por Mendonça é o sujeito empresário de si da 

racionalidade neoliberal. É, pois, sujeito feminino resultado dos efeitos de poder e de verdade 

de tal racionalidade, que imita e disputa com os homens o exercício do poder, mais 

contundentemente, do poder patriarcal, por meio de atitudes sexistas e machistas. Vimos, do 

mesmo modo, que a racionalidade neoliberal sugere uma suposta libertação social, mas que, 

contudo, não passa de liberdade para o consumo, mascarando os exercícios de poder, conforme 

Oksala (2019), que continuam colocando as mulheres em posições desprivilegiadas nas 

diferentes relações com os homens. 

Ora, vimos que os discursos midiáticos não apenas esvaziam a noção de empoderamento 

e as discussões feministas sobre tal noção, ou como Berth (2019) afirma, sobre tal teoria, eles 

ainda associam a ideia de empoderamento nas canções como sendo um empoderamento de 

cunho feminista. Tem-se a ideia de um feminismo não radical, como insinuam os enunciados 

da M1 ou de um empoderamento de base feminista, como na M6 e M7 ou que as canções 

interpretadas por Mendonça trariam a palavra evangelizadora e libertadora de um suposto 

feminismo que resolve problemas como o da rivalidade. Tal constatação nos leva a tomar a 

pergunta teórica/procedimental importantíssima de Foucault (2006, p. 8), na Ordem do 

discurso: “Mas, o que há, enfim de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus 

discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo?”. O perigo reside 

justamente no fato de se criar um efeito de verdade de o empoderamento ser aquilo que se vê 



105 

 

nas canções analisadas, de que tudo está resolvido, de que o machismo está sendo superado, de 

que as mulheres se libertaram e de que o “feminejo” e, mais especificamente, as canções de 

Mendonça são o arauto do empoderamento. Os enunciados das mídias digitais atestam que as 

canções da cantora não trazem apenas a verdade sobre o amor, trazem, do mesmo modo, a 

verdade sobre o empoderamento. E isso, vindo de sujeitos cuja posição parece ser a de 

feministas no ato da enunciação, como dissemos, revela o quanto a racionalidade neoliberal tem 

construído uma verdade de como se deve exercer um governo de si. A análise de Fraser (2013 

apud RAGO; PELEGRINI, 2019), portanto, não parece estar nem um pouco equivocada.  

Berth (2019) é incisiva ao afirmar que não se poderia permitir que a noção de 

empoderamento padecesse de esvaziamento por ser reduzida à mera expressão das liberdades 

individuais, bem como de que ela estaria sendo ressignificada pelo pensamento liberal. Do que 

as canções são faladas pelas mídias digitais e o que as próprias canções revelam, contudo, é de 

que a ideia de empoderamento é notoriamente associada apenas à expansão financeira. A 

mulher empoderada é a mulher da renda, livre para consumir e descartar o que considerar sem 

valor, já que tudo é levado para a lógica do mercado, incluindo o amor romântico. Sabemos que 

as lutas feministas, nas suas diferentes instâncias, são urgentes e necessárias. E vemos a enorme 

necessidade de pesquisadoras feministas, bem como de outros pesquisadores, se empenharem 

em análises críticas sobre o neoliberalismo, para, assim, conforme Oksala (2019, p. 135), 

exercer “resistência política contra ele” e fazer valer o que preconizam com a ideia de 

empoderamento e mesmo de feminismo. 

Se o empoderamento feminista pretende exercer estratégias de resistência ao 

empoderamento neoliberal, então é preciso que se reflita e discuta o quanto as estratégias 

exercidas estão inseridas numa dimensão ética que permita aos sujeitos do feminismo, como 

outros sujeitos,  pensarem em formas alternativas e criativas de empreenderem condutas contra 

o efeito individualizante, narcisístico que resulta o poder neoliberal, que resulta o regime de 

verdade neoliberal, cada vez mais incutido nas produções discursivas e nas práticas feministas. 

O cuidado de si exige comprometimento político constante e uma luta agonística que se trava 

consigo mesmo na tentativa de promover “novas formas de subjetividade” (FOUCALT, 1995, 

p. 239). Apesar de considerarmos que o empoderamento feminista se aproxima, em alguma 

medida, da ideia de resistência foucaultiana, reafirmamos que é preciso que se considere o 

quanto, realmente, ele consegue estabelecer formas de resistência aos poderes que governam 

os indivíduos, categorizando-os e lhes dizendo como ser e agir. Posto que se não atentos os 

feminismos, o empoderamento, podem se tornar, na verdade, caminho profícuo para o 

neoliberalismo, sendo não mais do que a própria falácia dos feminismos. 
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Cremos, e a análise das canções do segmento musical mais popular do Brasil evidencia 

fortemente, que o neoliberalismo nos coloca em uma gritante crise ética em que o cuidado e o 

governo de si estão sempre no bojo da superação, da competição, da emancipação econômica, 

de uma liberação e de um eu que deve prevalecer sobre todos. Nesse sentido, entendemos que 

nos lançar numa luta agonística, a fim de procurarmos formas outras de existência, formas 

outras de subjetividade, na tentativa de vivermos e deixarmos uma vida bela, seja mais do que 

nunca tão requerido. E acreditamos que aqueles utilizam a escrita como uma forma possível de 

resistência não podem abrir mão, como dissemos na introdução, da coragem de verdade, de 

mostrar as investidas do poder, mesmo naquilo que nos parece mais normal, mesmo naquilo 

que nos parece vitória, ganho, conquista. O discurso é aquilo que também supõe vitórias, lutas 

e resistência. No último curso ministrado no Collège de France, no início da década de 1980, 

Foucault, ao analisar a diferença entre a parresía e retórica, talvez tenha nos convidado a refletir, 

todos nós que nos dispomos a escrever respaldados por uma determinada posição de poder: de 

estudiosos, pensadores, intelectuais (feministas ou não), sobre quais caminhos iríamos seguir. 

Que não nos furtemos da coragem de dizer, mesmo com o risco da censura. Que optemos por 

ter a coragem da verdade. 
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ANEXO A – CANÇÕES 

 

Amante não tem lar 
Marília Mendonça 

 

Só vim me desculpar 

Eu não vou demorar 

Não vou tentar ser sua amiga 

Pois sei que não dá 

 

Você vai me odiar 

Mas eu vim te contar 

Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar 

 

Sua família é tão bonita 

Eu nunca tive isso na vida 

E se eu continuar assim eu sei que não vou ter ele 

 

Ele te ama de verdade 

E a culpa foi minha 

Minha responsabilidade eu vou resolver 

Não quero atrapalhar você 

 

E o preço que eu pago 

É nunca ser amada de verdade 

Ninguém me respeita nessa cidade 

Amante não tem lar 

Amante nunca vai casar 

 

E o preço que eu pago 

É nunca ser amada de verdade 

Ninguém me respeita nessa cidade 

Amante não vai ser fiel 

Amante não usa aliança e véu 

 

Sua família é tão bonita 

Eu nunca tive isso na vida 

E se eu continuar assim eu sei que não vou ter ele 

 

Ele te ama de verdade 

E a culpa foi minha 

Minha responsabilidade eu vou resolver 

Não quero atrapalhar você 

 

E o preço que eu pago 

É nunca ser amada de verdade 

Ninguém me respeita nessa cidade 

Amante não tem lar 

Amante nunca vai casar 

E o preço que eu pago 

É nunca ser amada de verdade 

Ninguém me respeita nessa cidade 

Amante não vai ser fiel 

Amante não usa aliança e véu 

 

E o preço que eu pago 

É nunca ser amada de verdade 

Amante não tem lar 

Amante nunca vai casar 

 

E o preço que eu pago 

É nunca ser amada de verdade 

Ninguém me respeita nessa cidade 

Amante não vai ser fiel 

Amante não usa aliança e véu 

 

 

Compositores: Marilia Dias Mendonça e Juliano Goncalves Soares 

Fonte: Lyric Find (2020). 

 

Ciumeira 
Marília Mendonça 

No começo, eu entendia 

Mas era só cama, não tinha amor 

Lembro quando você dizia 

Vou desligar porque ela chegou 

E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo 

Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo 

Coração não 'tá mais aceitando 

Só metade do seu te amo 

É uma ciumeira atrás da outra 

Ter que dividir seu corpo e a sua boca 

'Tá bom que eu aceitei por um instante 

A verdade é que amante não quer ser amante 

É uma ciumeira atrás da outra 

Ter que dividir seu corpo e a sua boca 

'Tá bom que eu aceitei por um instante 

A verdade é que amante não quer ser amante 

É uma ciumeira atrás da outra 

E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo 

Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo 

Coração não 'tá mais aceitando 

Só metade do seu te amo 

É uma ciumeira atrás da outra 

Ter que dividir seu corpo e a sua boca 

'Tá bom que eu aceitei por um instante 

A verdade é que amante não quer ser amante 

É uma ciumeira atrás da outra 

 

https://www.google.com.br/search?q=Mar%C3%ADlia+Mendon%C3%A7a&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEzOyysvMDJLWcQq5JtYdHhtTmaigm9qXkp-3uHliQAdPWWxJgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0oq-WzpzmAhW8K7kGHUKOBGIQMTAAegQIDBAF
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Ter que dividir seu corpo e a sua boca 

'Tá bom que eu aceitei por um instante 

A verdade é que amante (só vocês assim) 

É uma ciumeira atrás da outra 

Ter que dividir seu corpo e a sua boca 

'Tá bom que eu aceitei por um instante 

A verdade é que amante não quer ser amante 

É uma ciumeira atrás da outra 

 

Compositores: Ray Antonio, Guilherme Ferraz, Sando Neto, Everton Matos, Diego Ferrari e Paulo Pires 

Fonte: Lyric Find (2020). 

 

Sentimento louco 
Marília Mendonça 

 

Só queria mais um pouco desse sentimento louco 

De acordar de madrugada pra fazer de novo 

E se isso for pecado, quem vai nos julgar? 

Quem nunca amou nunca vai entender 

Essa loucura que eu sinto por você 

Só sei que é bom demais, é bom demais 

 

Mas quando te vejo com ela 

A minha mão gela 

A minha boca vai secando, eu vou ficando muda 

Ô meu Deus me ajuda, o que é que eu vou fazer? 

Eu sei que 'tá com ela pra manter as aparências 

Mas nas suas horas de carência você vem me ver 

 

E a gente faz amor 

Me diz que sou o seu amor 

E vai embora antes do dia amanhecer 

Eu sei que é errado e quem vai entender 

Você é casado e eu não quero perder 

Eu sei 'tá com ela mas amo você 

Você e ela não tem nada a ver 

Eu sei que é errado e quem vai entender 

Você é casado e eu não quero perder 

Eu sei 'tá com ela mas amo você 

Você e ela não tem nada a ver 

Sou mais eu e você 

E a gente faz amor 

Me diz que sou o seu amor 

E vai embora antes do dia amanhecer 

Eu sei que é errado e quem vai entender 

Você é casado e eu não quero perder 

Eu sei 'tá com ela mas amo você 

Você e ela não tem nada a ver 

Eu sei que é errado e quem vai entender 

Mas amo você 

Você e ela não tem nada a ver 

Eu sei que é errado e quem vai entender 

Você é casado e eu não quero perder 

Eu sei 'tá com ela mas amo você 

Você e ela não tem nada a ver 

Sou mais eu e você 

 

Compositores: Marilia Mendonca, Juliano Gonçalves Soares e Elcio Carvalho. 

Fonte: Lyric Find (2020). 

 

Eu sei de cor 
Marília Mendonça 

 

É, já 'tá ficando chato, né? 

A encheção de saco, pois é 

Prepara que eu já 'to me preparando 

Enquanto 'cê 'tá indo eu 'to voltando 

E todo esse caminho eu sei de cor 

Se eu não me engano agora vai me deixar só 

O segundo passo é não me atender 

O terceiro é se arrepender 

Se o que dói em mim doesse em você 

Deixa, deixa mesmo de ser importante 

Vai deixando a gente pra outra hora 

Vai tentar abrir a porta desse amor 

Quando eu tiver jogado a chave fora 

Deixa, deixa mesmo de ser importante 

Vai deixando a gente pra outra hora 

E quando se der conta já passou 

Quando olhar pra trás já fui embora 

E todo esse caminho eu sei de cor 

Se eu não me engano agora vai me deixar só 

O segundo passo é não me atender 

O terceiro é se arrepender 

Se o que dói em mim doesse em você 

 

Deixa, deixa mesmo de ser importante 

Vai deixando a gente pra outra hora 

Vai tentar abrir a porta desse amor 

Quando eu tiver jogado a chave fora 

 

Deixa, deixa mesmo de ser importante 

Vai deixando a gente pra outra hora 

E quando se der conta já passou 

Quando olhar pra trás já fui embora 
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Compositores: Antonio Junior, Elcio Carvalho, Gustavo Pereira e Larissa Silva.  

Fonte: Lyric Find (2020). 

 

Serenata 
Marília Mendonça 

 
Foi chegando e chegou 

Já entrando, olhando 

E mudando meus planos 

O que é que 'tá rolando? 

 

Ele chegou na voadora 

E o coração, tadin' num golpe foi pra lona 

Arrancou de mim minhas bebidas e a farra 

Só consigo pensar em serenata 

 

Se amar assim for brega 

Me chama de Marília Mendonça ou de Falcão 

Meu show agora é só voz e violão 

Assim, debaixo da janela 

Jantar à luz de velas 

Agora é momozin' ou momozão, eu sei que é brega 

 

Me chama de Marília Mendonça ou de Falcão 

Meu show agora é só voz e violão 

Assim, debaixo da janela 

Jantar à luz de velas 

Agora é momozin' ou momozão, eu sei que é brega 

Ele chegou na voadora 

E o coração, tadin' num golpe foi pra lona 

Arrancou de mim minhas bebidas e a farra 

Só consigo pensar em serenata 

 

Se amar assim for brega 

Me chama de Marília Mendonça ou de Falcão 

Meu show agora é só voz e violão 

Assim, debaixo da janela 

Jantar à luz de velas 

Agora é momozin' ou momozão, eu sei que é brega 

 

Me chama de Marília Mendonça ou de Falcão 

Meu show agora é só voz e violão 

Assim, debaixo da janela 

Jantar à luz de velas 

Agora é momozin' ou momozão, eu sei que é brega 

 

Se amar assim for brega 

Me chama de Marília Mendonça ou de Falcão 

Meu show agora é só voz e violão 

Assim, debaixo da janela 

Jantar à luz de velas 

Agora é momozin' ou momozão, eu sei que é brega

 

Compositores: Paulo Pires, Sando Neto, Ray Antônio, Guilherme Ferraz, Everton Matos e Diego Ferrari 

Fonte: Lyric Find 

 

Infiel 
Marília Mendonça 

Isso não é uma disputa 

Eu não quero te provocar 

Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer 

Hoje a farsa vai acabar 

 

Hoje não tem hora de ir embora 

Hoje, ele vai ficar 

No momento deve estar feliz 

E achando que ganhou 

Não perdi nada, acabei de me livrar 

 

Com certeza ele vai atrás 

Mas com outra intensão 

'Tá sem casa, sem rumo 

E você é a única opção 

 

E agora será que aguenta 

A barra sozinha 

Se sabia de tudo 

Se vira a culpa não é minha 

O seu prêmio que não vale nada 

Estou te entregando 

Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando 

Essa competição por amor só serviu pra me 

machucar 

 

'Tá na sua mão 

Você agora vai cuidar, de um traidor 

Me faça esse favor 

Iêê 

Infiel 

Eu quero ver você morar num motel 

Estou te expulsando do meu coração 

Assuma as consequências dessa traição 

Iêê… 

 

Composição: Marília Mendonça 

Fonte: Lyric Find (2020). 

https://www.lyricfind.com/
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Alô porteiro 
Marília Mendonça 

Pegue suas coisas que estão aqui 

Nesse apartamento você não entra mais 

Olha o que me fez, você foi me trair 

Agora arrependido quer voltar atrás 

 

Já deu 

Cansei das suas mentiras mal contadas 

Cresci, não acredito mais em conto de fada 

Não adianta vir com baixaria 

 

Morreu 

A mulher carinhosa e fiel que te amava 

Pega o elevador, a sua mala e vaza 

Tô avisando lá na portaria 

Que aqui você não entra mais 

 

Alô, porteiro 

Tô ligando pra te avisar 

A partir de agora eu tô solteira 

Já me cansei da brincadeira 

Chame o táxi que ele vai pagar 

 

Alô, porteiro 

Tô ligando pra te avisar 

Esse homem que está aí 

Ele não pode mais subir 

Tá proibido de entrar 

Já deu 

Cansei das suas mentiras mal contadas 

Cresci, não acredito mais em conto de fada 

Não adianta vir com baixaria 

 

Morreu 

A mulher carinhosa e fiel que te amava 

Pega o elevador, a sua mala e vaza 

Tô avisando lá na portaria 

Que aqui você não entra mais 

 

Alô, porteiro 

Tô ligando pra te avisar 

A partir de agora eu tô solteira 

Já me cansei da brincadeira 

Chame o táxi que ele vai pagar 

 

Alô, porteiro 

Tô ligando pra te avisar 

Esse homem que está aí 

Ele não pode mais subir 

Tá proibido de entrar 

 
Compositores: Adriano Bernardes, Di Sousa e Carlos Pitty. 

Fonte: Lyric Find (2020). 

 

Folgado 
Marília Mendonça 

 
Não venha não 

Eu vivo do jeito que eu quero, não pedi opinião 

Você chegou agora e tá querendo mandar em mim 

Da minha vida cuido eu 

Deitou na minha cama e quer dormir com o 

travesseiro 

Folgado! 

Não venha não 

Tá querendo pegar no pé, você nunca me deu a mão 

Eu não sou obrigada a viver dando satisfação 

Da minha vida cuido eu 

Tô vendo se continuar assim cê vai morrer solteiro 

Eu nunca tive lei 

E nem horário pra sair nem pra voltar 

Se lembra que eu mandei você acostumar 

Tô te mandando embora, melhor sair agora 

Não vem me controlar 

Folgado! Maldita hora que eu chamei você de 

namorado 

Imagina se a gente tivesse casado 

Deus me livre da latada que eu iria entrar 

Dá um arrepio... 

Folgado! Maldita hora que eu chamei você de 

namorado 

Imagina se a gente tivesse casado 

Deus me livre da latada que eu iria entrar 

Dá um arrepio só de imaginar 

Eu nunca tive lei 

E nem horário pra sair nem pra voltar 

Se lembra que eu mandei você acostumar 

Tô te mandando embora, melhor sair agora 

Não vem me controlar 

Folgado! Maldita hora que eu chamei você de 

namorado 

Imagina se a gente tivesse casado 

Deus me livre da latada que eu iria entrar 

Dá um arrepio... 

Folgado! Maldita hora que eu chamei você de 

namorado 

Imagina se a gente tivesse casado 

https://www.google.com.br/search?q=Mar%C3%ADlia+Mendon%C3%A7a&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEzOyysvMDJLWcQq5JtYdHhtTmaigm9qXkp-3uHliQAdPWWxJgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxp9XL0JzmAhV_H7kGHVycDZAQMTAAegQIDBAF


119 

 

Deus me livre da latada que eu iria entrar 

Dá um arrepio só de imaginar 

Folgado! Maldita hora que eu chamei você de 

namorado 

Imagina se a gente tivesse casado 

Deus me livre da latada que eu iria entrar 

Dá um arrepio... 

Folgado! Maldita hora que eu chamei você de 

namorado 

Imagina se a gente tivesse casado 

Deus me livre da latada que eu iria entrar 

Dá um arrepio só de imaginar... 

Folgado! 

Compositores: Juliano Tchula, Marília Mendonça e Vinicius Poeta. 

Fonte: Lyric Find (2020). 

 

Saudade do meu ex 
Marília Mendonça 

 
Ai quê que eu fiz, me enrolei 

Que saudade do meu ex 

Onde eu tava com a cabeça 

Quando eu fui me meter 

Com essa pessoa tão sem graça 

Esse menino nada a ver 

É faculdade, academia, hora certa pra dormir 

Eu bebia todo dia, hoje mal posso sair 

Ele regra tudo o que vou fazer 

Terminei com o parceiro que virava o copo 

Bebia comigo do jeito que eu gosto 

Ele que era homem de verdade, ai 

Ai que saudade do meu ex 

 

Desconfia, agora eu faço o que eu quero 

'Tô nem aí se tá com vergonha de mim 

Se quer saber hoje eu vou beber de novo 

Vou voltar pra casa louca 

Pra você largar 

 

Agora eu faço o que eu quero 

'Tô nem aí se tá com vergonha de mim 

Se quer saber hoje eu vou beber de novo 

Vou voltar pra casa louca 

Pra você largar de mim 

 

Ai que saudade do meu ex 

Ai que saudade do meu ex 

Ai que saudade do meu ex 

Ele que era homem de verdade 

 

Terminei com o parceiro que virava o copo 

Bebia comigo do jeito que eu gosto 

Ele que era homem de verdade, ai 

Ai que saudade do meu ex 

 

Desconfia, agora eu faço o que eu quero 

'Tô nem aí se tá com vergonha de mim 

Se quer saber hoje eu vou beber de novo 

Vou voltar pra casa louca 

Pra você largar de mim 

 

Agora eu faço o que eu quero 

'Tô nem aí se tá com vergonha de mim 

Se quer saber hoje eu vou beber de novo 

Vou voltar pra casa louca 

Pra você largar de mim 

 

Desconfia, agora eu faço o que eu quero 

'Tô nem aí se tá com vergonha de mim 

Se quer saber hoje eu vou beber de novo 

Vou voltar pra casa louca 

Pra você largar de mim 

 

Agora eu faço o que eu quero 

'Tô nem aí se tá com vergonha de mim 

Se quer saber hoje eu vou beber de novo 

Vou voltar pra casa louca 

Pra você largar de mim 

 

Ai que saudade do meu ex 

Ai que saudade do meu ex 

Ai que saudade do meu ex 

Ele que era homem de verdade 

 

Ai quê que eu fiz, me enrolei 

Que saudade do meu ex 

 

 

Compositores: Carla Maraisa Henrique Pereira, Elcio Adriano Carvalho, Juliano Goncalves Soares e Marília 

Mendonça. 

Fonte: Lyric Find (2020). 
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Supera 
Marília Mendonça 

'Tá de novo com essa pessoa 

Não 'to acreditando 

Vai fazer papel de trouxa outra vez 

'Cê não aprende mesmo 

Pra você isso é amor 

Mas pra ele isso não passa de um plano B 

Se não pegar ninguém da lista, liga pra você 

Te usa e joga fora 

Para de insistir, chega de se iludir 

O que 'cê 'tá passando, eu já passei e eu sobrevivi 

Se ele não te quer, supera 

Se ele não te quer, supera 

Ele 'tá fazendo de tapete o seu coração 

Promete pra mim que dessa vez você vai falar não 

De mulher pra mulher, supera 

De mulher pra mulher, supera 

Pra você isso é amor 

Mas pra ele isso não passa de um plano B 

Se não pegar ninguém da lista, liga pra você 

Te usa e joga fora 

Para de insistir, chega de se iludir 

O que 'cê 'tá passando, eu já passei e eu sobrevivi 

Se ele não te quer, supera 

Se ele não te quer, supera 

Ele 'tá fazendo de tapete o seu coração 

Promete pra mim que dessa vez você vai falar não 

De mulher pra mulher, supera 

De mulher pra mulher, supera 

Se ele não te quer, supera 

De mulher pra mulher, supera 

 

Compositores: Clayton Follmann, Fernando De Moura, Hugo Del Vecchio Breiner e Renan De Moura. 

Fonte: Lyric Find (2020). 
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