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Resumo 
 

A identidade da mulher contemporânea brasileira possui relação direta com o 
empoderamento feminino, além da sua construção se dar através da preponderância da 
mídia e das celebridades. Nesse contexto, é observada a identidade da cantora Valesca 
Popozuda enquanto celebridade e sua importância na construção do empoderamento da 
mulher. É realizada uma análise de imagem do clipe “Beijinho no Ombro”,  
considerando reportagens veiculadas na mídia no período do seu lançamento (2013). 
Possui como resultado uma reflexão a respeito da influência de Valesca Popozuda nas 
mudanças potencialmente promovidas na identidade e empoderamento da mulher 
brasileira. Artigo produzido a partir da monografia apresentada como requisito para 
obtenção do grau de bacharel em Publicidade e Propagada pela PUCRS. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir do ponto de vista da comunicação, o tema estudado tem sua relevância 

na atual discussão acerca da posição da mulher na sociedade e o que é realmente o seu 

empoderamento. Nesse cenário de luta, o empoderamento feminino, deve-se ressaltar o 

impacto das formas como a mulher é retratada através da mídia e os reflexos que isso 

pode trazer ao comportamento social e ideológico. Nesse contexto, aborda-se como  

tema a cantora Valesca Popozuda enquanto celebridade, sua influência no 

empoderamento feminimo e construção da uma reidentidade da mulher. 

A cantora que iniciou a sua carreira em um grupo de funk composto apenas por 

mulheres, voltada inicialmente ao público masculino, conta com uma carreira de mais 
 

1 Trabalho apresentado no GP Intercom Junior – Comunicação, Espaço e Cidadania do  XVII Encontro dos Grupos de  
Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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de 10 anos, onde incluem-se shows internacionais. Já em carreira solo, iniciada em  
2012, Valesca passou por um reposicionamento voltado ao público feminino e conta 

hoje com uma grande notoriedade: são mais 500 mil seguidores no Facebook4, 1,2 

milhão no Twitter, 1,6 milhão no Instagram e 200 mil no seu canal no Youtube, além da 

sua imagem amplamente explorada por marcas como Veja e Netflix. Em seu 

reposicionamento, Valesca define-se como feminista e é reconhecida dessa forma pela 

mídia. Declarada ativa em movimentos, Valesca Popozuda atualmente levanta a 

bandeira da liberdade da mulher, propondo-se a ser uma porta-voz da causa. 

O estudo traz a definição da mulher contemporânea brasileira a partir da sua 

identidade, através de autores como Castells (1999), considerando os movimentos 

feministas e a influência do Sistema Patriarcal, além de uma breve visão de como a 

mulher é retrada pela mídia, conforme Buitoni (2009) e Luca (2012). A mulher é 

abordada também a partir do ponto de vista do empoderamento feminino, a partir da 

revisão dos estudos de Horochovski e Meirelles (2007) e Sen (2010). Posteriormente, é 

verificado o conceito de celebridade e a sua importância no que diz respeito à influência 

exercida no contexto social, através da revisão de Morin (1989) e Primo (2009). 

Revisados esses itens, a cantora Valesca Popozuda é apresentada enquanto 

celebridade e utiliza-se a análise de imagem do clipe “Beijinho no Ombro”, utilizando a 

metodologia expressa por Coutinho (2006), além de matérias veiculadas na mídia no 

período do lançamento do clipe. Dessa maneira, Valesca é analisada considerando os 

aspectos anteriormente citados a partir da forma como sua identidade é construída e 

como é reforçada pela mídia. 

2 OBJETIVOS 
 

Para desenvolvimento do artigo, conta-se com o seguinte problema de pesquisa: 

De que formas a identidade e o empoderamento feminino são retratados através da 

cantora Valesca Popozuda? Partido desse ponto são considerados os seguintes objetivos: 

verificar qual é a identidade da mulher contemporânea; definir como é retratada a 

imagem feminina na mídia; estabelecer relações entre o empoderamento feminino e 

celebridades; compreender como é retratada a identidade da cantora Valesca Popozuda; 

e estabelecer como se dá a relação entre o empoderamento feminino, identidade e 

celebridade através da artista. 
 
 

4 Disponível em: <www.valescapopozudaoficial.com/> Acesso em: 15 jun. 2016. 
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Em suma, o artigo conta com os principais objetivos a fim de refletir sobre a 

possível influência da cantora Valesca Popozuda, enquanto celebridade, na formação de 

identidade e empoderamento feminino da mulher contemporânea, bem como a relação 

entre os três tópicos. 

3 QUEM É A MULHER, AFINAL? 
 

Para a construção da identidade feminina e contextualização da mulher 

contemporânea, é necessário antes a introdução do conceito de identidade. Segundo 

Castells (1999), a criação da identidade, na perspectiva de agentes sociais, se dá a partir 

de atributos culturais do contexto onde está inserido o indivíduo, bem como de papéis 

sociais definidos ou desempenhados, que agem como uma definição externa de como o 

indivíduo deverá se portar. A identidade muitas vezes tem seu início através de um 

papel ou organização, mas torna-se identidade apenas quando os agentes a internalizam 

em um processo individual. Trata-se de uma construção social em constante mudança 

por não ser a essência do indivíduo, mas sim, algo adquirido, podendo reestruturar-se, 

segundo Castells (1999), a partir de movimentos culturais que propõem redefinições 

sociais e coletivas para os indivíduos. 

Nesse contexto, a mulher contemporânea tem a definição da sua identidade a partir 

de, segundo análise de Castells (1999), quatro fatores/ acontecimentos principais: a 

abertura econômica e do mercado para mulheres, principalmente no campo da  

educação; os avanços tecnológicos que permitiram maior controle sobre a gravidez; a 

influência da economia e transformações tecnológicas em movimentos feministas que 

buscavam o fim do abuso e discriminação sexual, movimentos que tiveram como causa 

exclusivamente a feminina, sem a presença de vozes ou interesses de homens; e por fim, 

a cultura globalizada, que tornou capaz a rápida difusão de ideias e diálogos, 

possibilitando a potencialização do movimento através da união e disseminação entre 

mulheres. 

Nesse contexto, a identidade do feminismo nasce como uma necessidade da mulher 

de recriar sua identidade a partir da própria representatividade, desvinculando-se do 

homem e da sexualidade. A nova identidade em construção está relacionada à ruptura de 

diversos papéis historicamente estipulados às mulheres, como a sua relação com o  

corpo, trabalho e família. 
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 3.1 Construção da bela, recatada e “do lar 

Grande parte da identidade da mulher brasileira perpassa pela relação da mulher  

com a família. Lentamente, de acordo com Scott (2012), a estrutura familiar brasileira 

passou por diversas reformulações, permitindo aos poucos maior liberdade feminina e 

readequações de papéis de acordo com as necessidades ou novas ordens sociais 

emergentes. Uma nova relação com a “família conjugal moderna” foi conquistada 

através, principalmente, do controle da natalidade e da inserção da mulher no mercado 

de trabalho, já que a necessidade de complementar a renda familiar e a remuneração 

própria conferiram à mulher um maior poder de barganha no ambiente familiar. 

Os processos de avanços e mudanças históricas da identidade da mulher, como as 

novas relações com o trabalho e a família tiveram, ao longo do tempo, a participação ou 

a validação a mídia. Segundo Luca (2012), a imprensa feminina caracteriza-se como um 

serviço diferente daquele prestado, em essência, pelo jornalismo: não objetiva a 

informação e a novidade, mas sim, “temas mais perenes” como moda, beleza, casa, 

culinária, filhos ou comportamento. De acordo com a autora, a imprensa especializada 

na mulher articula-se profundamente através do discurso ao mesmo tempo próximo e 

imperativo, que não apenas acompanha o desenvolvimento da mulher e seu 

comportamento, como muitas vezes o influencia e determina. 

Através do tom coloquial, carregada de emoção e afeto, a mídia aproxima-se das 

mulheres de forma estreita, como “alguém próximo e que aconselha, ampara, aplaca 

angústias, resolve dúvidas, sugere, fazendo as vezes de uma amiga e companheira à qual 

sempre se pode recorrer” (LUCA, 2012, p. 448). O que facilitava, de certa forma, a 

efetividade do tom impositivo dos textos, que em sua maioria eram escritos em tempo 

imperativo. Devido a sua característica de dialogar com as mulheres, os periódicos 

femininos permitem uma ampla leitura da identidade e posição social das mulheres 

desde o século XIX. Conforme Luca (2012), as revistas acompanharam muitos dos 

avanços das mulheres, abriram espaço para discussões e reflexões feministas acerca da 

condição social da mulher através, principalmente, de textos assinados por mulheres. Se 

por um lado havia a manutenção do papéis patriarcais, por outro a mídia passou a 

retratar a imagem de uma mulher mais independente, inteligente e segura, através da 

educação e libertação sexual. 

A imprensa feminina brasileira não traz a “brasileira real”, apenas imprime e 

ressalta a mulher caucasiana de classe média como um padrão a ser seguido e almejado. 

Segundo Buitoni (2009), está, desde o seu princípio, intensamente assegurada na  forma 
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como reforça os papéis sociais atribuídos às mulheres, contribuindo para a mistificação 

do feminino. Os mecanismos utilizados são capazes de influenciar diretamente a 

imagem da mulher acerca de si mesma, através do reforço de papéis sociais e culturais. 

Em um contexto de busca por projeção, a forma como é retratada mulher na mídia  

possui influência acerca da identidade, impactando também no empoderamento 

feminino. 

4 A NOVA GERAÇÃO DE MULHERES 
 

Inerente à inclusão social de todas as minorias, o empoderamento vem fortalecendo- 

se através da história como forma de independência. Para as mulheres, o 

empoderamento manifesta-se por meio das conquistas por liberdade e políticas públicas 

já instituídas, além das reformulações da própria identidade feminina, que colocam a 

mulher como detentora de decisões sobre a própria vida. 

O empoderamento consiste nos processos através dos quais indivíduos passam a 

obter controle se suas próprias vidas seja no âmbito individual, comunitário ou 

organizacional. Conforme Horochovski e Meirelles (2007, p.486): 

A definição de empoderamento é próxima da noção de autonomia, 
pois se refere à capacidade de os indivíduos e grupos poderem decidir 
sobre as questões que lhes dizem respeito, escolher, enfim entre cursos 
de ação alternativos em múltiplas esferas – política, econômica, 
cultural, psicológica, entre outras. 

 
Por se tratar de um processo que envolve a autonomia do indivíduo e a 

democratização de condições de decisões dos mesmos em âmbito coletivo, o 

empoderamento está diretamente ligado à conquista de liberdades através do poder, 

sejam elas positivas ou negativas. Da mesma forma, está ligado à emancipação, 

apresentando-se como um processo pelo qual “indivíduos, organizações e comunidades 

angariam recursos que lhes permitam ter voz, visibilidade, influência e capacidade de 

ação e decisão” (HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 2007, p.486). A importância da 

visibilidade, tanto no sentindo de conferir poder individual como coletivo, é refletida na 

construção de novos espaços femininos que favoreçam o debate entre mulheres. 

Segundo Scherer-Warren (1993), o diálogo entre mulheres resulta na compreensão de 

seus direitos e necessidades, colocando as mulheres enquanto construtoras de um novo 

mundo e estabelecendo novas relações com o corpo, o trabalho e a família. 

Conforme já citado anteriormente, a liberdade econômica foi um fator decisivo 

para o progresso feminino, possibilitando a liberdade da mulher através da sua  inserção 
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no mercado de trabalho. Sen (2010) afirma que o reconhecimento de um indivíduo 

enquanto independente financeiramente permite maior liberdade de troca e estabelece 

novos patamares de negociação no contexto familiar, no caso da mulher. O 

empoderamento conquistado através da liberdade de gênero está diretamente ligado à 

ruptura de valores sociais, que anteriormente mantinham a “mulher privada” e o 

“homem público”. 

Além da relação com a família e a sua emancipação, conforme Horochovski e 

Meirelles (2007), dentre os tipos de empoderamento, e vista anteriormente a grande 

influência do empoderamento organizacional para o desenvolvimento da mulher, 

destaca-se também o empoderamento individual ou intrapessoal. É o processo pelo qual 

os indivíduos se autopercebem como catalizadores de mudanças que lhes permitam o 

controle de ações e liberdade acerca das decisões que lhes afetam. Envolvendo também 

fatores psicológicos, como a autoestima, se dá muito mais no âmbito relacional a partir 

da percepção de identidade. Sendo assim, o empoderamento individual e intrapessoal é 

um processo relacional no qual os indivíduos precisam perceber-se em relação ao meio, 

estipulando suas semelhanças e diferenças e, a partir dessa percepção, buscar os  

recursos para sua inclusão. 

As novas relações de poder perpassam pelas várias formas de empoderamento, 

que se dão do âmbito interno ao externo. Nesse contexto, a notoriedade de grandes 

celebridades e a identidade por elas estabelecida e percebida, contribuem para 

influenciar nos processos re-identitários da mulher. 

4.1 A mulher no universo das celebridades 
 

A legitimação das celebridades se dá através da notoriedade conquistada por elas e a 

criação de uma aura sobre o artista, ou um sobrecaráter. Desta forma é ampliada a 

relevância das celebridades enquanto potenciais disseminadoras de mensagens, 

principalmente pelo vínculo próximo estabelecido pelos fãs. Essa tênue relação de 

lealdade faz com que seja cada vez mais estreitada a curiosidade acerca das celebridades 

e a veneração da sua imagem. 

A construção da identidade das estrelas, assim como a da mulher, ainda passa 

constantemente pela pauta dos grandes veículos, que geram a comoção e a curiosidade 

do público a respeito da vida privada das estrelas. Morin (1989) afirma que fotos e 

curiosidades de famosos permanecem estampadas em diversas editorias, fazendo com 

que se rompam as barreiras entre a vida pública e privada. Dessa forma,    é construída a 
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identidade não de um indivíduo, mas efetivamente da celebridade. A mística da estrela e 

seu endeusamento envolvem os diversos processos de conhecimento. “O fã quer saber 

de tudo, ou seja, quer possuir, dominar e digerir mentalmente a imagem integral do 

ídolo. O conhecimento se torna assim um meio de apropriação mágico” (MORIN, 1989, 

p.60). Dessa forma, a indústria da informação é frequentemente abastecida pelas 

“fofocas” das celebridades, causando um rompimento ainda maior entre vida pública e 

privada. Segundo Morin (1989, p.61) o culto às estrelas faz com que  sejam 

estabelecidas relações de amor com os astros, transformando-se em fetichismo, sendo o 

amor uma forma de “fixar-se num pedaço, num símbolo do ser amado, na falta de sua 

presença real”. 

Segundo Primo (2009, p. 1) as “celebridades demonstram alto grau de 

narcisismo”. Nesse contexto, afirma que essa demonstração se dá pela relação entre a 

exposição e a conquista de validação externa. Da mesma forma, os fãs também revelam 

tendências narcisistas ao se colocarem em relações de idolatria. Primo (2009) frisa que, 

antes de detentora de talentos, as celebridades são um resultado do fenômeno da 

indústria cultural e, consequentemente, trata-se de um produto com investimentos (não 

apenas financeiros) aplicados para que rendam lucros. 

As celebridades surgem na sociedade contemporânea como forma de conectar 

pessoas, carregando na sua própria identidade uma forma de projeção do público. A 

notoriedade de estrelas, intensamente ligada às celebridades femininas,  possui 

influência não só da celebridade que a sustenta, como também do corpo, bem como a 

trajetória da cantora Valesca Popozuda. 

5 VALESCA POPOZUDA: DA DIVA À EMPODERADA 
 

A fim de traçar um breve perfil de Valesca Popozuda, são utilizadas as informações 

disponíveis atualmente no seu site5, que refletem a atual identidade de Valesca. Da 

mesma forma, são utilizadas matérias a respeito da cantora em grandes portais, como 

Extra, Folha de São Paulo e Veja. 

Valesca Reis dos Santos, de 37 anos6, teve o início de sua carreira há pouco mais  de 

10 anos, quando lançou-se ao funk em um grupo feminino, com shows populares em 

favelas  do  eixo  Rio  –  São  Paulo.  Com  grande  crescimento  da  sua      notoriedade, 

5 Disponível em: <http://www.valescapopozudaoficial.com> Acesso em: 24 mai. 2016. 
 

6 Disponível em: <http://extra.globo.com/famosos/valesca-popozuda-rebate-criticas-por-namorado-ser-9-anos-mais- 
novo-idade-ou-experiencia-nao-fazem-diferenca-13828799.html> Acesso em: 06 jun.2016. 
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principalmente após de lançar-se à carreira solo, Valesca traz hoje em sua história, 

segundo seu site, uma ampla gama de públicos, shows internacionais, além de 

volumosos números de seguidores nas suas mídias sociais oficiais. Enquanto estrela, 

Valesca foi fabricada pelo seu empresário, que afirma em entrevista para a Folha de 

Paulo São7 (2015) que seu começo na Gaiola das Popozudas em posição de destaque foi 

o início estratégico da construção da “marca” Valesca Popozuda. A partir de 2012, já  

em carreira solo, sua comunicação passa a ser feita diretamente para mulheres,    a partir 

de composições como “Tá pra nascer homem que vai mandar em mim”, “Eu sou a diva 

que você quer copiar” e “Sou dessas”. 

A identidade da cantora em sua carreira solo está ligada ao feminismo, sendo retratada 

dessa forma tanto pela imprensa como pela comunicação realizada em seu próprio site. 

Valesca declara que é ativa em diversas marchas e movimentos e afirma-se enquanto 

feminista e sustenta o seu papel enquanto porta-voz da luta das mulheres por igualdade e 

respeito. 

5.1 Procedimentos metodológicos 
 

Valendo-se da revisão bibliográfica e documental, descrita por Stumpf (2006) 

como ponto inicial de qualquer trabalho de pesquisa, compreendendo a busca e 

apresentação de conteúdos referentes ao assunto estudado, Valesca Popozuda é  

analisada dos pontos de vista do empoderamento feminino e de celebridades. Para isso, 

é realizada uma análise do seu clipe de “Beijinho no Ombro”, através da metodologia de 

análise de imagem, contextualizando-o através das reportagens veiculadas na mídia no 

período do seu lançamento. 

Ao utilizar a análise de imagem como narrativa, é possível explorar a síntese da 
cantora Valesca Popozuda, dentro dos aspectos de empoderamento feminino e 

celebridades  estudados,  através  do  vídeo  clipe  da  música  “Beijinho  no    Ombro”8, 

enquanto produção da própria artista como resumo do que pretende transmitir. Assim, 

através do vídeo clipe será possível fazer uma análise da imagem em movimento 

enquanto status de linguagem. O clipe lançado em novembro de 2013, foi escolhido 

dada não só a grande abrangência do clipe em meio digital, que marcou a mudança de 

posicionamento da cantora, como o primeiro vídeo a retratar seu empoderamento na 
 
 

7 Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/serafina/2015/09/1673060-dividida-entre-povao-e-classe-aaa- 
valesca-popozuda-finalmente-vai-lancar-seu-cd.shtml> Acesso em: 06 jun 2016. 
8 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=73sbW7gjBeo> Acesso em: 06 jun 2016. 
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carreira solo e sua repercussão em importantes portais de notícia. Para que seja realizada 

a leitura do texto visual, são utilizados os artifícios de observação de aspectos como o 

enquadramento, que permite à análise uma delimitação do recorte feito pelo produtor da 

imagem, com as intenções do diretor e o que foi pretendido ressaltar na narrativa. 

Portanto, para a Análise será utilizada a metodologia de Análise de Imagem, 

considerando-a como forma de transposição de códigos: da imagem ao texto, através da 

contextualização da narrativa e consideração dos elementos externos do vídeo. O clipe 

será avaliado a partir dos elementos de enquadramento e composição, a fim de 

relacionar o conteúdo anteriormente revisado sobre a identidade feminina, 

empoderamento e celebridades, relacionado à cantora Valesca Popozuda. 

5.2 A diva: Valesca enquanto celebridade 
 

O vídeo de quase 8 minutos inicia com uma trilha dramática e um plano geral do 

castelo onde foram realizadas as gravações, trazendo já no primeiro plano a grandeza 

com que Valesca foi produzida. As cenas seguintes trazem pessoas encapuzadas, que 

caminham em grupo em direção à Valesca, posicionada ao fundo. Já em frente à 

Valesca, ao serem retirados os capuzes revela-se um grupo de uma maioria de mulheres. 
 

Figura 1: Cena Inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Youtube (2013) 
 
 

Colocados enquanto seguidores da artista, Valesca é colocada na cena como o foco 

central. O plano geral revela, com simetria, um espaço amplo com três entradas ao  

fundo que colocam Valesca como destaque, tanto pela iluminação incidida sobre ela, 

como pela sua posição central no enquadramento. 
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A esta cena é possível associar a perspectiva de Morin (1989) acerca da relação 

entre o fã e a estrela. Segundo o autor, a validação da estrela se dá através da sua 

notoriedade e, de certa forma, a mística com que o conhecimento sobre o ídolo torna-se 

uma forma de apropriação de parte da identidade assumida por ele. Os seguidores, 

expressos na cena de forma literal, são citados por Primo (2009) como a principal forma 

da validação de uma celebridade tanto no meio tradicional como digital, através a 

divulgação feita a partir de relações de idolatria. Nesse contexto, a divulgação clipe 

contou não apenas com os fãs, mas também com outras celebridades que tornaram a 

expressão  “beijinho  no  ombro”  um  bordão.  Figuras  como  a  atriz  Suzana      Viera, 

conforme citado pelo portal da revista Veja9  (2014), passaram a apropriar-se do termo e 

dos gestos utilizados no clipe, criando uma validação e ainda maior disseminação da 

popularidade do vídeo. 

Outro fator a ser destacado é o tom de coletividade. A força da cena de Valesca 

falando a um grupo toma proporções no empoderamento interpessoal, através das frases 

colocadas no plural. Ao desejar às “inimigas vida longa, pra que elas vejam a cada dia 

mais nossa vitória”, é reforçado o valor coletivo, criando um espaço propício ao apoio e 

debate entre mulheres. Segundo Scherer-Warren (1993), são esses espaços de apoio que 

viabilizam o diálogo entre mulheres que promovem o seu empoderamento, bem como o 

debate das barreiras que ainda precisam ser vencidas. 

5.3 A poderosa: o empoderamento individual de Valesca 
 

Em relação à Valesca enquanto mulher empoderada, o clipe Beijinho no Ombro 

aborda diversos aspectos de poder da cantora, permitindo interpretações da sua 

identidade através da autoridade e potência retratados. O primeiro fator a ser levantado 

enquanto indicativo desse empoderamento é o poder econômico. Conforme defendido 

anteriormente através de Sen (2010), o primeiro fator que deve ser considerado para 

promover o empoderamento de um indivíduo é a sua liberdade econômica, que permite 

a sua inclusão na sociedade enquanto cidadão, sendo assumida a sua autonomia para os 

mais diversos processos decisórios. 

Nesse contexto, a autonomia de Valesca, que a levam a posição do camarote, 

superior  às  demais,  colocam  a  cantora  como  destaque  no  cenário  social  onde está 
 
 
 

9 Disponível em: <http://vejasp.abril.com.br/blogs/pop/2014/02/10/susana-vieira-canta-beijinho-no-ombro-de- 
valesca-popozuda-no-domingao-do-faustao/> Acesso em: 24 mai. 2016. 
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inserida. Dessa forma é viabilizada a ruptura do “homem público” e a “mulher privada”, 

citados por Sen (2010) como importante fator de empoderamento. 
 

Fonte: Youtube (2013) 
 
 

Ao ser retratada em plano geral, sentada ao centro da cena em um trono vermelho, é 

expresso o poder de Valesca de forma vertical, efeito citado como um fator importante 

para o pleno empoderamento da mulher. É através dessa relação entre sua posição de 

poder e independência econômica que Valesca cria também a sua nova identidade. 

Outro fator ressaltado no clipe que influencia diretamente no empoderamento é a 

autoestima. Considerando que o poder, conforme Horochoviski e Meirelles (2007), é a 

capacidade de suprir desejos ou objetivos conforme a própria vontade, mesmo que as 

condições e o contexto onde o indivíduo está inserido não sejam as mais favoráveis, a 

autoestima retratada no clipe tem uma forte influência no empoderamento. 

Figura 2: Trono 
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Figura 3: Contra-plongée 
 

Fonte: Youtube (2013) 
 
 

Em diversos momentos do clipe onde Popozuda é enquadrada em close cantando, o 

ângulo da câmera é colocado como um contra-plongée10, muitas vezes com a câmera 

levemente posicionada a um ângulo de baixo para cima. Ao direcionar seu olhar de  

cima  para  baixo,  é  estabelecida  uma  relação  de  superioridade  entre  Valesca  e     o 

espectador. 

Com cenas tanto da perspectiva individual como coletiva, o refrão consiste em um 

resumo do empoderamento de Valesca e o que é transposto de forma interpessoal. Tanto 

sozinha, como em grupo, a cantora expressa o seu poder ao afirmar a sua autoestima 

frente à inveja de inimigas. Reforça a importância da união entre a coletividade, de certa 

forma reprimida, ao dedicar o seu “beijinho no ombro” apenas para aqueles que 

“fecham com o bonde”. 

Dessa maneira, no empoderamento feminino através de Valesca Popozuda, há 

diversas formas de empoderamento e definições de identidade exploradas pela artista  

em seu clipe. Com a validação de seus fãs enquanto seguidores, a celebridade dissemina 

seus aspectos de poder retratados através da emancipação e autoestima. Enquanto 

celebridade, Valesca ainda perpassa diferentes âmbitos do empoderamento: seja no 

individual, afirmando o seu próprio poder, como na criação de espaços coletivos para a 

afirmação do poder do grupo onde está inserida. Ao longo de todo o período analisado, 

houve ampla validação da mídia para esses aspectos, retratando Valesca a partir da ótica 

de uma nova identidade da funkeira, atribuindo a ela mais poder, principalmente em 

relação à popularidade do clipe (desde o lançamento do seu teaser) e ao grandioso 

investimento destinado à produção. Dessa forma, o empoderamento se dá nos âmbitos 

individual, interpessoal e público. 
 

10 Contra-plongée: Enquadramento em que a câmera é posicionada abaixo do nível dos olhos, voltada para cima. 
Disponível em: <http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/> Acesso em: 03 
jun. 2016. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Em relação aos dois primeiros objetivos, a respeito da verificação a respeito da 

identidade da mulher contemporânea e a forma como é retratada pela mídia, foi possível 

inferir que a identidade feminina ainda é fortemente pautada por arraigados costumes 

sociais, como a família patriarcal e o mercado de trabalho. É possível inferir que a 

inserção da mulher no mercado de trabalho é atualmente um dos principais fatores de 

influência na identidade feminina. O poder econômico e a independência financeira 

possibilitam à mulher a sua inclusão em novos espaços, bem como a atribuição de  

papéis com maior liberdade, principalmente no âmbito familiar. Foi verificado, que o 

empoderamento está ligado diretamente à liberdade dos indivíduos, sendo 

compreendidas questões de pleno acesso a direitos de cidadania, bem como o poder de 

escolha nas mais diversas esferas: pessoal, interpessoal, organizacional ou política. 

Relativo ao conceito de celebridade foi observado a influência das celebridades na 

identidade dos seus fãs, devido à sua grande notoriedade e sua característica de 

estabelecer relações de admiração e projeção, de forma aspiracional. 

A partir da análise de imagem do clipe “Beijinho no Ombro”, foi compreendida  

a identidade da cantora Valesca Popozuda, que assume atualmente o papel do 

feminismo, colocando-se enquanto mulher livre e independente. Dada a análise, a autora 

inferiu que o empoderamento feminino pode estar relacionado às celebridades no que 

diz respeito à divulgação desse conceito, mesmo que de forma subjetiva. Foi defendido 

na análise que através do clipe, que Valesca estabelece uma forma de empoderamento 

intrapessoal, criando um espaço de acolhimento às mulheres, apropriado ao debate de 

necessidades e fortalecimento da autoestima. Da mesma forma, do ponto de vista de 

Valesca enquanto celebridade, a autora verificou que sua posição de notoriedade, 

identificação e relação de projeção entre mulheres cria uma aura própria para a 

admiração e aproximação. Assim, ao transpor a sua imagem empoderada a partir dos 

aspectos vistos de emancipação econômica, rompimento da “mulher privada” e 

autoestima, Popozuda é capaz de difundir e iniciar processos de empoderamento 

intrapessoal através da sua posição enquanto celebridade e seu alcance entre seus 

seguidores. A autora acredita também, a partir da análise realizada, que a relação entre o 

empoderamento feminino e a influência de Valesca Popozuda enquanto celebridade tem 

como fator resultante uma mudança da identidade. Verificou-se que as mudanças 

ocorridas  na  identidade  feminina  ao  longo  da  história  da  mulher     contemporânea 
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brasileira são uma consequência direta do seu empoderamento. Ambos os conceitos 

estão diretamente ligados em vários fatores relativos aos atuais papéis assumidos pela 

mulher na sociedade, como sua relação com a família, o trabalho e o próprio corpo. 

Por fim, a autora concluiu que o presente estudo se dá a uma reflexão para que o 

comunicador encontre formas mais apropriadas de comunicar-se com a mulher, 

considerando sua identidade e respeitando as constantes ressignificações  propostas, 

além da reflexão do incentivo ao empoderamento e liberdade feminina, vista a 

importância da mídia nesse processo. 
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