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Resumo 

 

O artigo aborda a relação entre músicas e violência psicológica, por meio da teoria Two-

step flow, para se pensar a respeito da influência dos cantores no processo, e também 

através da teoria dos Usos e Gratificações, com a finalidade de esboçar a possibilidade 

da participação do receptor, conforme prevê John Thompson (1995). Neste sentido, é 

realizada a análise de trechos de duas letras de músicas pertencentes ao estilo musical 

denominado “sertanejo universitário”, as quais apresentam características de 

relacionamentos abusivos.  
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Introdução 

 

 Escutar músicas é algo muitas vezes corriqueiro no cotidiano, e pode ser feito de 

maneira intencional, ou até mesmo sem notar, como quando outra pessoa escuta com 

volume alto nas proximidades, ou quando se entra em um local que utiliza a sonorização 

do ambiente, como um mercado ou shopping. Esse fato não se mostra problemático por 

si só, pois serve ao entretenimento do indivíduo que as escuta. Além disso, a música tem 

se mostrado como um modo de ascensão social para artistas, e também como um meio 

de representar determinado público, tal qual as mulheres, negros e a comunidade lgbt, 

algo que pode ser considerado positivo. 

 

 Entretanto, além das letras que buscam aumentar a representatividade, garantir 

direitos e dar voz a um público que antes não a tinha, existem também letras que contém 
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mensagens com características de relacionamentos abusivos, e a estas se direcionará o 

foco deste artigo. Músicas como Ciumento Eu, entoada pela dupla sertaneja Henrique e 

Diego, e também Vidinha de balada, esta, por sua vez, cantada por Henrique e Juliano, 

trazem ao ouvinte trechos que caracterizam um abuso psicológico por uma das partes do 

relacionamento, o qual pode ser definido como “um padrão de comunicação, quer 

verbal ou não verbal, com a intenção de causar sofrimento psicológico na outra pessoa, 

ou que é percebido como tendo essa intenção” (STRAUS; SWEET, 1992). 

 

 A ideia para o tema deste artigo surgiu a partir da observação de alguns dos 

recentes lançamentos do sertanejo universitário, os quais causaram estranhamento por 

parte do público, e geraram polêmica nas redes sociais. Com o objetivo de analisar quais 

as possíveis influências deste conteúdo para o público, relacionando esta, 

principalmente, à teoria do Two-step flow, foram empreendidos esforços na pesquisa 

bibliográfica de autores e artigos a respeito da música sertaneja e suas influências, do 

papel dos formadores de opinião, e do conceito de relacionamento abusivo, para melhor 

constituir esse artigo como exploratório, com abordagem qualitativa.   

 

 Antes de efetivamente iniciar a análise, é importante citar que o artigo não se 

prenderá aos autores das letras, figuras que não tem influência direta no processo, e, 

muitas vezes, sequer são conhecidas pelo público. O foco ficará nos intérpretes, os quais 

atuam como formadores de opinião, de acordo com a teoria do Two-step flow, proposta 

por Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson e Hazel Gaudet. 

 

Desenvolvimento 

 

 O estilo musical “sertanejo universitário” iniciou-se em 2004 com a dupla 

César Menotti e Fabiano, no lançamento do seu primeiro disco (SANTOS, 2010). Os 

cantores presenteavam os universitários com cortesias para seus shows e, desta forma, 

tornaram-se a dupla precursora do estilo que teve a terminologia definida como 

“universitário”. Atualmente, é possível notar uma relação de identificação entre os 

cantores e o seu público, seja ela através da aparência, com o cantor sendo muitas vezes 

uma imagem na qual os fãs se espelham esteticamente, ou por meio das atitudes, as 

quais o público tem o hábito de imitar. De todo modo, o artista não apenas se relaciona 

com o público, mas também o influencia fortemente, e isso se deve ao fato das pessoas 
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terem no seu ídolo um exemplo de sucesso, o que as motiva a se espelharem e seguirem 

o que é dito pelos mesmos. 

 

 Nesse ponto, é possível relacionar essa influência exercida com a teoria do Two-

step flow, a qual define a comunicação como um processo de duas etapas, sendo a 

primeira, a etapa em que a mensagem vai dos meios de comunicação aos líderes de 

opinião, e a segunda a que os líderes transmitem à população. Essa teoria, que foi criada 

por Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson e Hazel Gaudet, teve inicialmente o objetivo de 

entender o processo de formação e transformação da opinião. No momento das 

pesquisas realizadas pelos autores, notou-se que a comunicação em duas etapas 

influenciava na mudança da intenção de votos, e, neste momento, os formadores de 

opinião eram aqueles indivíduos ativos em determinado grupo social, e que atuavam no 

sentido de ativar posicionamentos, reforçar, ou mudar opiniões (LAZARSFELD; 

BERELSON; GAUDET, 1948). 

 

 Desse modo, podemos encarar os cantores sertanejos como líderes de opinião, 

aqueles que transmitem ideais e reforçam pensamentos por meio de suas músicas para 

determinado grupo social, que é o dos seus fãs. Eles seriam, portanto, intermediários 

entre a indústria cultural – termo ao qual empregamos o sentido de gravadoras e 

produtoras musicais que têm em vista as demandas sociais a serem supridas por meio 

das músicas, de modo que as obras produzidas recebam alta adesão do público, sendo 

assim largamente comercializadas (HORKHEIMER; ADORNO, 1997) – e o seu 

público. 

 

 Tendo discorrido um pouco sobre o modo pelo qual ocorre a influência dos 

cantores, sendo esses considerados os emissores, é necessário agora analisar o conteúdo, 

ou seja, as mensagens que caracterizam relacionamentos abusivos, as quais são emitidas 

utilizando como meio, o sertanejo universitário. 

 

A formação de opinião sobre os relacionamentos abusivos 

 

 Para conceituar brevemente, o que chamamos de relacionamento abusivo é 

definido por Straus e Sweet (1992) como comunicações verbais e não verbais que 

causam sofrimento psicológico na outra pessoa. Entre os abusos encontrados nas letras 
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do sertanejo universitário, se encontram trechos que retratam atitudes como o ciúme 

excessivo, o controle da individualidade, e também o descontrole emocional dentro da 

relação. Tais atitudes, quando não caracterizam agressões físicas, são romantizadas, 

numa tentativa de tornar belo algo que é prejudicial psicologicamente. Desse modo, 

podemos sintetizar que a maneira de abuso mais comumente retratada no estilo musical 

em questão é o psicológico, deixando de lado os abusos sexuais e físicos. Na música 

“Ciumento Eu”, de Henrique e Diego, por exemplo, se encontra o seguinte trecho: 

“Ciúme não, excesso de cuidado. Repara não, se eu não sair do seu lado. Tem uma 

câmera no canto do seu quarto, um gravador de som dentro do carro, e não me leve a 

mal se eu destravar seu celular com sua digital” (HENRIQUE; DIEGO, 2017).  

 

 Nota-se que a insegurança em um relacionamento é retratada como excesso de 

cuidado, e não como um abuso psicológico, enquanto as atitudes ditas configuram o 

oposto, sendo meios de comunicação não-verbal que podem vir a causar sofrimento em 

quem os recebe. Os cantores demonstram desta forma, uma maneira de camuflar o 

problema, assim como suas consequências e causas. E, nessa mesma letra, é citado o 

desejo de controle e domínio sobre a outra pessoa e suas relações interpessoais: “Eu não 

sei dividir o doce, ninguém entende o meu descontrole. Eu sou assim não é de hoje, é tudo por 

amor” (HENRIQUE; DIEGO, 2017). 

 

 Nessa estrofe, é visível a possessividade tratada também através da objetificação 

da pessoa na palavra “doce”, assim como o descontrole emocional e sentimental citado 

como “amor”. O abuso se destaca por meio das palavras utilizadas, e nesse contexto em 

questão, um indivíduo é retratado como “romântico incorrigível”, enquanto o outro 

pode ser entendido como o “incompreensível”. Isso contribui para a perpetuação da 

possível condição submissa dentro do relacionamento. 

 

 No trecho seguinte apresentado da música “Vidinha de balada”, dos cantores 

Henrique e Juliano, é exemplificada uma forma diferente de se expressar o abuso, sendo 

essa através do controle das escolhas da outra pessoa. Essa imposição é romantizada, e o 

emissor não demonstra se importar se o mesmo desejo é compartilhado: “Desculpa a 

visita, só vim te falar: tô afim de você e, se não tiver, cê vai ter que ficar” (HENRIQUE; 

JULIANO, 2017). 
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 Tendo em vista as características de um relacionamento abusivo encontradas nas 

letras, e também o papel dos cantores como formadores de opinião, de acordo com a 

teoria do Two-step flow, é possível argumentar que os artistas, ao entoarem para suas 

multidões de fãs tais letras, atuam naturalizando os relacionamentos abusivos, de modo 

que tanto quem pratica as atitudes citadas, quanto quem sofre com as mesmas, passe a 

considerá-las normais do cotidiano. Essa naturalização se torna tão forte devido à 

popularidade dos cantores, tendo em vista que artistas tão populares se tornam 

exponencialmente mais ativos no seu meio social, ativando e reforçando os pensamentos 

favoráveis aos relacionamentos abusivos que se encontram entre os seus públicos. 

 

  É importante ressaltar aqui que o público é influenciado, mas não é totalmente 

ingênuo a ponto de aceitar cegamente e hegemonicamente tudo aquilo que um formador 

de opinião propõe para ele. A teoria que acreditava nisso era a da agulha hipodérmica, 

proposta por Lasswell, a qual foi duramente criticada ao longo dos anos justamente por 

esse aspecto de passividade atrelado ao receptor. Por meio dela se promovia “um 

esvaziamento, em relação ao processo comunicativo, das mediações sociais, da atuação 

dos sujeitos, e da não-realização do efeito direto” (ARAÚJO, 1996). Atualmente, 

existem correntes teóricas que consideram o papel do receptor no processo 

comunicacional. Um destes teóricos é Thompson (1995), que vê a recepção como um 

processo de apropriação ocorrido cotidianamente.  

 

  Para entender o ponto de vista defendido aqui, é preciso compreender um pouco 

melhor a respeito da teoria dos usos e gratificações, a qual é uma teoria funcionalista, 

proposta por Katz, Blumer e Gurevith, na década de 40. Seus pressupostos são os de que 

o receptor é ativo no processo e utiliza os meios de comunicação com propósitos, além 

da noção de que vários emissores concorrem pela possibilidade de satisfazer o público, 

de que as pessoas têm noção do que lhes é passado, e por fim, de que apenas o receptor 

é capaz de dizer qual o sentido de determinada mensagem para si mesmo (MACEDO, 

2009). 

 

O papel do público na recepção do conteúdo 

 

  Vale ressaltar que a música funciona como mediadora das interações e da 

comunicação entre as pessoas (MAFFESOLI, 2007). No Brasil, o sertanejo universitário 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

retrata um grande percentual de situações vivenciadas pela população, como 

relacionamentos amorosos e situações de grande euforia e êxtase como festas e 

sentimentos dos jovens e universitários, como já citados anteriormente. A quantidade de 

músicas e sua divulgação seguem em expansão graças a essa identificação que ocorre 

entre as mensagens e o cotidiano do público. 

 

 A partir do momento em que as pessoas se apropriam dos conteúdos trazidos 

pelas letras de determinado gênero musical, a música passa a ter significância 

individual, traduzindo visões de mundo, sentimentos e valores que, mesmo individuais, 

passam a ser compartilhados coletivamente, de acordo com o histórico de cada 

indivíduo (BUDAG, 2009).  E, tendo como perspectiva a teoria dos usos e gratificações, 

conhecida como uma teoria que se relaciona com as funções da mídia para o uso do 

indivíduo, pode se dizer que o ouvinte utiliza as músicas não apenas como 

entretenimento, mas como um modo de justificar suas atitudes. Isso se aplica tanto com 

relação às festas, quanto no que se refere aos relacionamentos abusivos, os quais passam 

a ser romantizados e tidos como naturais do cotidiano do indivíduo, que, ouvindo as 

músicas em questão, reforça seus argumentos.  

 

  Baseado nessa teoria, que tem como finalidade inverter a análise e propor a visão 

de como o receptor usa a mídia e não de como a mídia usa da sua persuasão para 

influenciar a vida dos que recebem sua mensagem, podemos argumentar ostensivamente 

sobre a possibilidade do ouvinte justificar o seu modo de vida e suas relações pessoais a 

partir das músicas que escuta. Nesse ponto, é importante dizer que os indivíduos 

conseguem argumentos e os sustentam através das mensagens cantadas por seus ídolos, 

de modo que quem escute com essa intenção, possa manter uma visão a favor dos 

relacionamentos abusivos em seu cotidiano. 

 

Considerações finais 

 

 A música pode ser considerada um veículo de comunicação de massa que tem 

importante papel na construção de representações e vivências sociais. É possível criticar 

as letras em si e também os cantores formadores de opinião, principalmente num 

contexto em que se constata um elevado número de indivíduos sofrendo abusos 

psicológicos no relacionamento íntimo, sendo que muitos se referem a experiências 
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severas de abuso psicológico, tais como humilhar ou injuriar o companheiro (PAIVA; 

FIGUEIREDO, 2003). Propagar tais mensagens poderia ser entendido como apoiar a 

existência desse tipo de relacionamento em nosso meio social, tornando necessária essa 

problematização. 

 

 Nesse ponto, concluímos que existe o interesse de retratar e naturalizar o que 

ocorre no cotidiano dos indivíduos nas mensagens de suas letras, não apenas por vender 

um ideal, mas também pelo público se encontrar sedento para consumir tal material e 

utilizá-lo em seu cotidiano. Por fim, podemos inferir que as letras das músicas aqui 

apresentadas seguem um padrão de abuso implantado em nossa sociedade, interagem 

com o ouvinte naturalizando tais comportamentos, e afetam principalmente as mulheres, 

tendo em vista que os artistas que propagam tais mensagens são homens, como nos 

exemplos aqui citados.  

 

 Este artigo teve como motivação mostrar as perspectivas possíveis segundo as 

teorias citadas, e as relações entre emissor, mensagem e receptor para a conclusão do 

processo de influenciação a respeito do relacionamento abusivo. Aqui foi realizada uma 

análise simples e breve, e, para alcançar conclusões concretas, seria necessário uma 

pesquisa mais aprofundada e quantitativa, buscando resultados em meio ao próprio 

público desse estilo musical. Vale ressaltar, por fim, que este artigo teve como base uma 

pesquisa exploratória e objetiva em artigos, livros e por meio da internet, e buscou 

trabalhar com uma abordagem qualitativa. 
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