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Resumo 

 

O artigo analisa as representações das mulheres no sertanejo universitário, vertente 

musical cujas canções são compostas por homens e mulheres. O texto traz o contexto 

histórico da música sertaneja, como o gênero musical tradicional ou de raiz e a nova 

vertente universitária, voltada para o público mais jovem. As canções em análise datam 

de 2014 a 2017. Para a realização da análise, leva-se em consideração o referencial teórico 

de Rosa Nepomuceno, que traz o período histórico da música sertaneja e do próprio 

sertanejo e/ou caipira; Edvan Antunes, que discute a nova vertente universitária da música 

sertaneja; Stuart Hall, que discute o conceito de representação; e John B. Thompson, que 

escreve sobre dominação cultural. Os resultados da investigação mostram estratégias de 

criação de estereótipos machistas em várias canções, muitos dos quais degradam 

fortemente as mulheres. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as representações das mulheres em 

uma vertente da música sertaneja: a do sertanejo universitário. A pesquisa busca entender 

como se dá a formação de discursos produzidos por esse estilo musical, que produz 

estereótipos femininos. As letras e os significados que cada música revelam importantes 

questões da cultura da sociedade brasileiras e marcar características de comportamentos 

sociais, como as tensões existentes nas relações entre homens e mulheres.  A música 

sertaneja, como qualquer outra, é uma manifestação cultural que através de suas letras 

propõe uma análise sobre a própria sociedade. 
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No espaço de produção e de consumo no qual sertanejo está inserido, podemos 

observar comportamentos de pessoas que cantam e pessoas sobre quem se canta. Neste 

texto, estamos interessados em discutir especificamente as referências às mulheres.  

A partir de algumas letras de canções do sertanejo universitário que discursos são 

propagados nem sempre de acordo com o que se espera de uma representação justa e 

igualitária. Instituições ligadas aos às lutas de empoderamento feminino costumam, 

inclusive, denunciar os abusos cometidos por canções populares*, nas quais se inclui o 

sertanejo universitário. Muitas canções mostram a mulher como um objeto de desejo 

sexual e de submissão aos homens. 

Este artigo pontua as representações criadas nas músicas e tenta desconstruir falsas 

verdades sobre a representação feminina no sertanejo universitário. A mulher é 

geralmente representada em condições de submissão e dependente dos homens nas 

relações amorosas. Para serem amadas ou terem alguma parcela de amor, elas dependem 

do outro. Assim, há uma representação clara de inferioridade em relação ao homem. 

A música é a expressão de uma cultura. Gêneros musicais são, portanto, objetos 

válidos de estudo para o entendimento de uma sociedade. Vez ou outra, o funk se torna 

objeto de análise da representação da mulher. Isso porque muitas de suas letras 

evidenciam a sexualidade e a exposição do corpo da mulher.  Podemos afirmar que um 

falso conhecimento do universo do sertanejo faz com que esse tipo de música seja menos 

estudado.  

No senso comum, imaginamos que essas canções de sertanejo tratam de cidades do 

interior, do homem do homem do campo e sem grau de escolaridade, do caipira de fala 

errada e da construção de estereótipos que reforçam a imagem do homem sertanejo e da 

música sertaneja, caipira e de raiz. O sertanejo, portanto, produz estereótipos 

historicamente.  

Pessoas caipiras e/ou sertanejas são tidas como aquelas que vêm do interior para a 

cidade grande, mas desenvolvida em diversas áreas. O livro “Música caipira: da roça ao 

rodeio”, de Nepomuceno (1999), retrata bem essas características, muitas vezes 

enraizadas, que retrata o público como ignorantes, preguiçosos e que detém de extrema 

inocência.  

O gênero musical foi o mais tocado nas rádios e plataformas de streaming no ano de 

2016, segundo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Ainda, de acordo 

com o órgão, o sertanejo se em quadra entre as músicas mais tocadas no país. Dezessete 
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das vinte canções mais tocadas nas rádios brasileiras são do gênero musical no ano de 

2016. As músicas do sertanejo universitário estão presentes nas rádios, em transmissões 

por streaming e algumas plataformas que transmitem áudio e vídeos. 

 

A representação e dominação feminina no sertanejo universitário 

 

Para Stuart Halll (1997), o conceito de representações pode ser dividido em três 

propostas. Na primeira, a de reflexão, a linguagem seria um espelho, que reflete a 

realidade como ela é no mundo real. O enfoque intencional é o que pensa que é a partir 

da intencionalidade do enunciado de conduzir a linguagem. Por fim, o enfoque 

construtivista defende que há a construção de signos que representam algo ou alguém. 

Neste artigo, buscamos trabalhar com o enfoque construtivista de uma representação. 

Nesse caso, é por meio de uma análise das letras das canções é que poderemos observar 

como as mulheres são retratadas no sertanejo universitário.   

Thompson (1995), ao pensar a ideologia através de uma concepção crítica, 

argumenta que ela é um “um sistema de representações que escondem, enganam, e que, 

ao fazer isso, servem para manter relações de dominação” (p. 75). O autor propõe uma 

análise da ideologia com foco nas “maneiras como as formas simbólicas se entrecruzam 

com relações de poder” (idem). Segundo ele, quando estudamos a ideologia estudamos 

as formas como o sentido estabelece e sustenta as relações de dominações. Para o produto 

em análise mostra como as letras das canções, ainda, deixam claro uma dominação do 

homem em face da mulher. 

 

O sertanejo universitário 

 

A maneira como o gênero musical sertanejo foi formulado deriva de influências dos 

colonizadores. Que no início do povoamento no país usaram maneiras de atrair os povos 

que aqui já estavam como no caso dos indígenas.  

Segundo Nepomuceno, em seu livro “Música caipira: da roça ao rodeio”, de 1999, 

as origens da música sertaneja surgem a partir dos colonos, que contavam com violas que 

tinham a serventia de entreter e divertir os patrícios. Mas o tocar da viola foi também uma 

forma de conquistar os índios. Ambos os povos, principalmente durante a miscigenação, 

foram denominados caipiras. 
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Desde os fins do século XVI, chamava-se o mestiço de branco com índia de 

caá-boc – “precedente do mato” – e, aos poucos, de “homem que tem casa no 

mato”. Na segunda metade do século XIX os milhares de índios senhores da 

terra já estavam se reduzindo a sua minoria, sendo os demais habitantes dos 

povoados, portanto, em sua maioria, os caboclos. Na virada desse século, as 

semelhanças físicas e culturais entre os que habitavam as regiões Centro-Oeste, 

sudeste e sul do país acabaram por juntá-los sobre o mesmo nome – caipiras. 

(NEPOMUCENO, 1999, p. 56) 

 

Ainda de acordo com Nepomuceno, os colonizadores não demoraram a perceber que 

os cantos da viola seria uma maneira efetiva de conquistar cada vez mais indígenas. O 

primeiro momento em que isso ocorre é na catequização dos índios, das quais padres 

jesuítas usam a viola para propagar a fé e ensinamento religiosos do cristianismo. Os 

caipiras participavam e tinham prazer em “cantar, sapatear e bater palmas”, além de que 

“choravam as saudades (...)” (NEPOMUCENO, 1999, p. 82), 

Com o desenvolvimento das cidades e a busca de uma vida melhor nos grandes 

centros, o caipira começa a migrar para outros lugares e deixa de ser aquele que faz e 

ouve apenas a música sertaneja. Da mesma forma, ainda, o termo sertanejo é empregado 

na definição de gêneros musicais no início do século XX de músicas que não derivam dos 

centros desenvolvidos e sim de cidades interioranas.  

Com batidas instrumentais diferentes, o sertanejo criou um novo estilo dentro do 

gênero musical. O sertanejo universitário são músicas que derivam do tradicional ou de 

raiz, mas difere na temática das letras. 

Antunes (2012, p.90) aponta as canções do sertanejo universitário são diferentes 

daquelas produzidas na década de 1990. Nesse período, o sertanejo se mostra mais 

romantizado como músicas dançantes, letras que falam de amor duradouro e para 

“sempre”. Já o novo estilo para o autor canta amores e relacionamentos rápidos, festas e 

baladas, além da liberdade individual atestada a todo o momento. 

“Não aprendi dizer Adeus”, (Joel Marques 1991), música cantada na voz de Leandro 

e Leonardo, é considerada um estilo romântico dentro do gênero musical. 

 

Não aprendi dizer adeus 

Mas tenho que aceitar 

Que amores vêm e vão 

São aves de verão 

Se tens que me deixar 

Que seja, então, feliz (SPOTIFY, 2017). 

 

Já a nova vertente do sertanejo, o universitário, se mostra diferente da romântica. As 

festas, baladas, diversão e descontração são mais destaque o sujeito propriamente dito. 
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Como a música Balada (Cássio Sampaio), na voz do cantor Gustavo Lima, lançada em 

2012 é uma das mais tocadas e marcantes do sertanejo universitário naquele ano. 

 

Eu já lavei o meu carro, regulei o som 

Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom 

Menina fica à vontade, entre e faça a festa 

Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa 

Gata, me liga, mais tarde tem balada 

Quero curtir com você na madrugada 

Dançar, pular até o Sol raiar 

Gata, me liga, mais tarde tem balada 

Quero curtir com você na madrugada 

Dançar, pular que hoje vai rolar (SPOTIFY, 2017). 

. 

As canções do sertanejo universitário, que tem a mulher como protagonista, 

trazem questões amorosas, a mulher em baladas, em carros luxuosos, em shows ou em 

momentos de curtição, que sempre estão dispostas a ceder às ordens do homem, para 

satisfazerem seus gostos. No trabalho explorado por (LOPES, 2010), a representação da 

mulher vem desde a criação divina, de Adão e Eva, em que a mulher fora criada para 

satisfazer os dias de dificuldades do homem, pondo-a como serva a ele.  

 

Assim, a mulher veio cumprir seu papel de companheira, de alento para 

os dias difíceis do homem; já nasceu dependente dele, veio da sua 

costela não como sujeito individual que pudesse ter ideias próprias, 

decidir, ser autônoma, mas com a doçura e a candura de quem está 

pronta para servir ao seu senhor (LOPES, 2010, p.98). 

 

Como em algumas letras das canções sertanejas a mulher também não tem autonomia, 

precisa sempre de algo do homem para conseguir se divertir, namorar, cantar, dançar e 

aproveitar e curtir a balada. 

 

O dono de “Vidinha de Balada” 

 

A canção a ser analisada chama-se Vidinha de Balada, (Nicolas Damasceno, Diego 

Silveira, Rafael Borges, Lari Ferreira) na voz dos cantores Henrique e Juliano lançada em 

2017. Nessa música fica evidenciada a figura de uma mulher sem opção de escolha em 

um relacionamento aparentemente abusivo. A letra deve-se possivelmente ao público 

alvo e que os cantores sertanejos se destinam como baladas, festas, eventos e festivais 

onde há maior circulação de pessoas, que na sua maioria são jovens que frequentam tais 

lugares. O enunciador utiliza do ambiente, considerado propício, uma balada e investe no 

tratamento abusivo, em obrigar e impor a situação exposta abaixo: 
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Desculpa a visita 

Eu só vim te falar 

To a fim de você 

E se não tiver, você vai ter que ficar 

Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada 

E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca 

Vai namorar comigo, sim! 2 vezes 

Vai por mim, igual nós dois não tem 

Se reclamar, cê vai casar também 

Com comunhão de bens 

Seu coração é meu e o meu é seu também 

Vai namorar comigo, sim!(SPOTIFY, 2017) 

 

Ao exigir “namorar” a interlocutora, uma mulher, que não tem alternativas de 

recusa, pois se “reclamar” terá que casar com o autor em comunhão de bens, dando a 

entender que o matrimônio neste quesito pode trazer prejuízos aos bens materiais da 

futura esposa, assim é melhor que ela aceite a namorar o autor do pedido.  

Adiante o autor usa o imperativo “vai”, repetida vezes. Empregando em situações 

de ordenamento a mulher, explicitando a sua vontade de ter como namorada e caso isso 

não ocorra às consequências vem no argumento de que utiliza que “igual nós dois não 

tem”. 

O casamento como o sinônimo de livramento para o momento que a mulher está, 

de “vidinha de balada”, se divertindo e provavelmente ingerindo bebidas, algo em que o 

autor não considera ideal a uma mulher, mesmo que independente. A ação é de acabar 

com a tal vidinha e dar outro “gosto pra esta boca de ressaca”, da qual considera a mulher 

como alguém que bebe muito e sempre está de ressaca, mal-estar pela ingestão excessiva 

de bebidas alcoólicas. 

Na construção da figura feminina na letra da canção fica evidente a classificação 

que rotula mulheres e ajuda e cria estereótipos. 

Primeiro a submissa, que acata todo tipo de ordem do parceiro, (2) a mulher que 

bebe, pois é feio beber em excesso, assim há a ironia por estar com a boca de ressaca; (3) 

a baladeira que se diverte sozinha e não precisa de companhia. Enfatiza questões 

históricas que envolvem as mulheres, da qual devem ser submissas em todas as situações 

aos homens, onde o gênero feminino é inferior ao masculino. 

A música intitulada Cafajeste, (Tatielle ® 2013 Som Livre) na voz da dupla 

sertaneja Thaeme e Thiago, lançada em 2013, conta a história de uma mulher, que apesar 
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de diversos pretendentes e convites para passeios diversos tem preferência por homens 

com o comportamento cafajeste na balada e em festas. 

 

Cafajeste, no Brasil Contemporâneo, designa o homem que trata a 

mulher como objeto. Originalmente, o termo tinha outra conotação. 

Veio de Coimbra para Olinda, trazido por estudantes de Direito. 

Designava penetras de festas universitárias das quais participavam sem 

serem estudantes. Nos anos 1950, o termo tornou-se popular pela 

criação do Clube dos Caf ajestes, no Rio de Janeiro, cujo primeiro 

presidente foi o milionário e industrial paulista Baby Pignatari. 

 

A letra da canção traz evidências do comportamento do homem cafajeste na balada, 

bem como deixa clara a posição da mulher em aceitar a situação da qual é submetida. 

 

Eu gosto é daquele cafajeste... 

...que só faz coisa errada... 

Eu gosto é desse animal 

Por ele sou capaz 

De um crime passional...(SPOTIFY, 2017) 

 

 

 

Considerações finais 

 

 O presente trabalho teve como objeto de análise as canções sertanejas, da nova 

vertente do gênero musical, o sertanejo universitário. Analisou como os discursos que 

referem se as mulheres são construídas. Estereótipos que constroem uma dada 

representação da mulher. O gênero musical pouco é usado para objeto de pesquisa ou 

análise, mesmo sendo um dos produtos mais conhecidos e vendidos no país. Fez-se 

necessário a análise, pois muito se vê, mas nada se analise a respeito da representação de 

identidades dentro deste gênero. 

 O artigo trouxe a representação explanada por Stuart Halll (1997) em que se apresenta 

enfoque de representações diferentes, a reflexiva, intencional e construtivista da qual se 

encaixa na análise das canções. Assim como o referencial teórico trazido por Thompson, 

ao pensar a ideologia através de uma concepção crítica, da qual argumenta que não passa 

de um sistema que usam de representações para manter relações de dominação. A maneira 

como o gênero musical sertanejo foi formulado deriva de influências dos colonizadores e 

a vertente da música atualmente, informações históricas são trazidas para referenciar a 

construção da música sertaneja e o público que ouve tal gênero musical. 
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 Por fim, exemplificando, por meio de canções da música sertaneja. Desde o 

sertanejo romântico, que se faz a comparação com a mudança do público/ouvinte ao atual 

estilo desenvolvido dentro do próprio gênero musical, o sertanejo universitário. 

A mudança de períodos e de consumidores do produto ocorreu nos últimos 25 

anos e fica claro a partir de dados do consumo das músicas sertanejas. Mesmo assim, a 

mulher continua a ser representada de forma depreciada, anterior a nova vertente do 

gênero musical a mulher era a submissa e dependente do homem. No sertanejo 

universitário mulher é questionada sobre sua independência e a maneira que de seu 

comportamento perante o homem, que mais uma vez exige da mulher dependência do 

gênero masculino. 
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