
 
 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

MARIA TEREZA MAZZIERO DE SOUZA 

 

 

 

CONSTRUÇÕES IMAGINÁRIAS NO CONTEXTO DE UM 

FENÔMENO MUSICAL DE MASSA: O CASO DO CANTOR  

MICHEL TELÓ 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2015 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

MARIA TEREZA MAZZIERO DE SOUZA 

 

 

 

CONSTRUÇÕES IMAGINÁRIAS NO CONTEXTO DE UM 

FENÔMENO MUSICAL DE MASSA: O CASO DO CANTOR  

MICHEL TELÓ 

 

Dissertação apresentada no curso de Mestrado em 

Comunicação Social à Universidade Metodista de 

São Paulo, São Bernardo do Campo. Área de 

concentração: Comunicação Midiática e Interação 

Social.  

 

Orientação: Professora Doutora Magali do 

Nascimento Cunha 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2015 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A dissertação de mestrado sob o título “CONSTRUÇÕES IMAGINÁRIAS NO 

CONTEXTO DE UM FENÔMENO MUSICAL DE MASSA: O CASO DO CANTOR 

MICHEL TELÓ”, elaborada por Maria Tereza Mazziero de Souza foi apresentada e 

aprovada em 1° de Abril de 2015, perante banca examinadora composta por Magali do 

Nascimento Cunha (Presidente/UMESP), Herom Vargas (Titular/UMESP) e Barbara 

Heller (Titular/UNIP). 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof/a. Dr/a. XXXXXXXXXXXXX 

Orientador/a e Presidente da Banca Examinadora 

 

__________________________________________ 

Prof/a. Dr/a. XXXXXXXXXXXXXXX 

Coordenador/a do Programa de Pós-Graduação 

 

 

 

 

 

 Programa: Pós-Graduação em Comunicação Social 

 Área de Concentração: Processos Comunicacionais 

 Linha de Pesquisa: Comunicação Midiática nas Interações Sociais 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Folha de Aprovação 

 

A dissertação Construções Imaginárias no Contexto de um Fenômeno 

Musical de Massa: O Caso do Cantor Michel Teló elaborada por Maria 

Tereza Mazziero de Souza foi defendida no dia 1°de Abril de 2015, tendo sido: 

 

 Aprovada. 

 

 

Banca Examinadora: 

 

Prof. Dra. Magali do Nascimento Cunha 

Prof. Dr. Herom Vargas 

Prof. Dra. Bárbara Heller 

 

 

Área de concentração: Processos Comunicacionais 

Linha de pesquisa: Comunicação Midiática nas Interações Sociais 

Projeto temático: Construções Imaginárias no Contexto de um Fenômeno 

Musical de Massa: O Caso do Cantor Michel Teló 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos amigos Gustavo Moreira Zanini; Iberê Moreno Rosário Barros; 

Paula Cabral e Bruna Panzarini. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha família. 

 

A minha orientadora Magali do Nascimento Cunha. 

 

Aos professores da Universidade Metodista de São Paulo. 

 

À equipe da revista Comunicação & Sociedade. 

 

Ao Gustavo Issayama Kobayashi. 

 

Aos amigos que deixaram um pouco de si neste trabalho: Adam Nöckel; Alexandre Machado; 

Ariadne Bianchi; Clarissa Josgrielberg; Daniel Souza; Eliseu Lira; Luis Erlin Gomes Gordo; 

Marcelo Figueiredo; Marília Saveri; Sônia Costa e Vinicius Siqueira. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pois eu não volto pra cozinha, nem o negro pra senzala, nem o gay pro armário. O choro é 

livre (e nós também).” 

Pitty 

 

 

 

 

Frase extraída da página da rede social virtual da cantora, Twitter, no dia 16 de março de 2015. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Página do Facebook: Central Michel Teló..............................................................15 

Figura 2 – Capa da Época com Michel Teló.............................................................................70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

Introdução: .............................................................................................................................11 

 

1. Hipóteses de Pesquisa: .................................................................................................12 

2. Objetivos: .....................................................................................................................13 

3. Fundamentação Teórica: ..............................................................................................14 

4. Justificativa: .................................................................................................................15 

5. Metodologia .................................... ............................................................................16 

5.1 Análise do Discurso: ....................................................................................................17 

5.2 Das observações: ..........................................................................................................23 

5.3  Do questionário para as fãs: ........................................................................................24 

6. Organização do texto: ...................................................................................................26 

 

Capítulo I - Comunicação: o elo do imaginário e da cultura: ............................................27 

 

1. Construção Imaginária: .....................................................................................................27 

1.1 Imaginário Social e cultura: ..............................................................................................28 

1.2  Uma contribuição dos Estudos Culturais: .........................................................................31 

1.2.1 Os estudos feministas de cultura: ....................................................................................35 

1.3  Mediações culturais e suas imbricações: ..........................................................................38 

1.3.1 Cotidianidade e mídia: .................................................................................................41 

1.4 Mídia e consumo: ...............................................................................................................44 

 

Capítulo II – Apreciação Musical e as transformações da música sertaneja: ..................51 

 

2. Música e apreciação musical: ...........................................................................................53 

2.1 Música de consumo: o aspecto cultural: ............................................................................56 

2.2 Música sertaneja: ................................................................................................................59 



 
 

2.3 Histórias da música colonial, moda e modinha: ................................................................60 

2.4 A moda de viola e música caipira: .....................................................................................61 

2.5  Sertanejo romântico e urbanizado: ....................................................................................62 

2.6 Sertanejo Universitário: .....................................................................................................63 

2.7 Michel Teló: sucesso no sertanejo universitário: ...............................................................68 

2.8 Michel Teló e o discurso de sucesso: .................................................................................70 

2.9 Oposição: ...........................................................................................................................73 

2.10 Culturas ou contracultura: ............................................................................................78 

 

Capítulo III - Construções do discurso do cantor e a resposta das fãs: ............................81 

 

3. Michel Teló e sua Música: o discurso dos shows: ............................................................81 

3.1 Vídeo da execução da música: “Ai se eu te pego”: ............................................................81 

3.2 Análise do espetáculo: observação direta do show: ...........................................................85 

3.3 Análise do espetáculo: Show da Virada 2013: ...................................................................88 

3.4 Aspectos gerais do conteúdo do DVD Sunset: ..................................................................91 

3.5 Análises de programas de entrevistas: ...............................................................................91 

3.5.1 Programa Agora é Tarde, Danilo Gentili – descrições e interpretações: ........................92 

3.5.2 Programa: De Frente com Gabi – descrições e interpretações: ....................................102 

3.5.3 Programa do Jô – descrições e interpretações: ..............................................................110 

3.6 A imagem construída pelas fãs: .......................................................................................115 

 

Considerações finais: ............................................................................................................125 

 

REFERÊNCIAS: ....................................................................................................................133 



 
 

 

Resumo 

Estudo sobre o processo de construção imaginária do público de gênero feminino ao consumir 

os produtos dos fenômenos musicais de massa, no Brasil. Tendo como base o caso do sucesso 

do cantor Michel Teló, representante do gênero musical sertanejo universitário, o objetivo é 

compreender o processo de construção imaginária que permeia a relação do público feminino 

(fãs) e consumo do gênero musical sertanejo universitário, a partir do discurso do cantor 

Michel Teló. Para tal, será tomado referencial teórico do campo dos Estudos Culturais em 

diálogo com estudos sobre imaginário e música de massa. A análise do discurso, de linha 

francesa, é a metodologia empregada em duas instâncias para se testar as reflexões 

construídas com a base teórica: a priori, a partir de um processo de observação participante, 

durante um espetáculo do artista, em que será observada a interação entre “fenômeno” e 

público, no momento de execução da sua música “Ai, se eu te pego!”; e, doravante, o discurso 

do músico é analisado, por meio de entrevistas realizadas em programas televisivos. Um 

questionário aplicado a uma amostra entre o público feminino apreciador do cantor e de suas 

músicas contribui ainda no aprofundamento da reflexão. Resulta desta pesquisa a 

compreensão da proeminência do discurso ao conteúdo. Desta maneira, a importância maior 

se encontra na forma com que o cantor dialoga com seu público, por meio da imagem que ele 

constrói em torno de si. 

Palavras-chave: Construção imaginária; gênero; música de massa; sertanejo universitário; 

Michel Teló. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen 

Estudio sobre el proceso de construcción imaginaria del público femenino ao consumir los 

productos de los fenómenos musicales de masas en Brasil. Con base en el caso de éxito de lo 

cantante Michel Telo, representante de lo género musical “sertanejo universitário”, el objetivo 

es comprender el proceso de construcción imaginaria que impregna la relación feminina, la 

audiencia y el consumo de lo género musical “Sertanejo Universitário”, desde el cantante 

Michel Teló y el tuyo discurso.. Esto tomado marco teórico del campo de los estudios 

culturales en el diálogo con los estudios sobre la música imaginaria y la masa. El análisis del 

discurso, una línea francesa es la metodología utilizada en dos ocasiones para poner a prueba 

los reflejos construidos con la base teórica: a priori, de un proceso de observación participante 

para un espectáculo artista, que se observa en el la interacción entre el "fenómeno" y el 

público en el momento de la ejecución de su canción "Ai se eu te pego"; a partir de ahora el 

discurso del músico se analiza por medio de entrevistas en programas de televisión. Un 

cuestionario aplicado a una muestra de la audiencia femenina aficionado a la cantante y sus 

canciones todavía contribuye a una mayor reflexión. Los resultados de esta investigación a 

comprender la importancia del contenido del habla. Por lo tanto, el más importante es la 

forma en la que el cantante habla a su audiencia a través de la imagen se construye en torno a 

sí mismo. 

Palabras clave: construcción imaginaria; genero; la música de masas; “Sertanejo 

Universitário”; Michel Teló. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Study on the imaginary construction process of the female public to consume the products of 

mass musical phenomenon in Brazil. Based on the case of the success of singer Michel Teló, 

representative of the “sertanejo universitário” musical genre, the goal is to. understand the 

imaginary construction process that permeates the female audience and consumption of 

“Sertanejo Universitário” genre, from the singer Michel Teló discourse. This theoretical 

framework of the field of Cultural Studies dialogues with studies on imaginary and mass 

music. Discourse analysis, a French line is the methodology used in two instances to test the 

reflections built with the theoretical basis: a priori, from a participant observation process for 

an artist show, which will be observed in the interaction between "phenomenon" and the 

public at the time of execution of his song "Oh, if I catch you!"; and henceforth the musician's 

speech is analyzed by means of interviews in television programs. A questionnaire 

administered to a sample of the female audience fond of the singer and his songs still 

contributes to further reflection. Results of this research, is the understanding of prominence 

of speech content. Thus, the most important is the way in which the singer speaks to his 

audience through the image he builds around himself. 

Keywords: Imaginary construction; gender; mass music; “Sertanejo Universitário”; Michel 

Teló. 
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Introdução 

 
 

Parafraseando Herom Vargas (2009), a canção popular é um produto híbrido por 

natureza e se debruça sobre linguagens básicas: letra, música e performance. No que diz 

respeito à dimensão da “popularidade e consumo” de uma canção, o autor destaca três 

elementos que colocam em xeque a noção de canção de sucesso, a canção popular fácil de 

ouvir e entender, a saber: rimas internas (por assonâncias ou aliterações); estranhamento pela 

dificuldade de pronúncia; texto sonoro (cardíaco), pois sustenta a canção de maneira hipnótica 

(VARGAS, 2009, p.191). 
 

Entrelaçamos esta ideia ao estudo de Othon Jambeiro (1975), que afirma que a 

imagem está totalmente atrelada à música, uma vez que fomenta conteúdos simbólicos e 

valores a serem acolhidos pelo público. 
 

O discurso musical consiste em um elemento estruturante e estruturável do meio em 

que adentra, em que se faz presente. Estruturável, pois, carregado de elementos identitários, 

assumindo caráter flexível, torna-se facilmente adaptável a vários grupos distintos: “Os gostos 

musicais são, entre outras preferências, partes de um habitus, ou estilo de vida, que informa 

um julgamento aceito sem discussão, de preferências e aversões, que é coletivamente 

partilhado pelos grupos sociais” (BAUER; GASKELL, 2000, p.384). 
 

O discurso musical é também estruturante, pois, ao redor de um único objetivo em 

comum, a reunião de vários microgrupos permite o surgimento de um macrogrupo, criando 

assim um novo contexto por meio de um fenômeno hegemônico, como definido por James 

Lull: “Hegemonia é o poder ou a dominação que um grupo social exerce sobre outros” (1995, 

p.50, tradução nossa). 
 

Parâmetros e background para que uma relação de poder possa ser definida pelo 

contexto sócio-histórico estão indissociavelmente ligados ao tempo, seja pela evolução e 

transformações acarretadas, seja pela época do acontecimento e de acolhimento de uma 

manifestação cultural pela massa. Vale dizer, a questão da temporalidade tem grande 

importância nesse processo, pois se define no tempo a fusão de diversos microgrupos; é em 

um período determinado que os microgrupos se tornarem uno, consumado no momento exato 

do consumo. 
 

Essa fusão tem duração limitada e se desfaz no momento em que o evento chega ao 

fim. O consumo é contextualizado em sintonia com atividades triviais, justaposto às práticas 

cotidianas. O ouvir música em situação solitária ou funcional, enquanto aliada às atividades  
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consuetudinárias, implica reviver as atividades passadas ocorridas enquanto a música estava 

sendo executada num locus associativo e/ou enquanto complemento motivador de atividades 

no cenário comum. Com isso, as nossas matrizes culturais se encontram em segundo plano, 

evidenciando mudanças no processo de construção das representações simbólicas. 
 

Neste trabalho, interessa-nos compreender o fenômeno de público que aprecia o 

gênero musical brasileiro denominado “sertanejo universitário” e, particularmente, uma de 

suas expressões com alcance internacional, o cantor Michel Teló. 
 

É digno de ser investigado o fato de um cantor com características específicas 

conquistar um contingente tamanhamente significativo de fãs, notadamente em um recorte 

social que envolva uma diferenciação de classes em dimensão de competência cultural. 

Quando nos referimos ao termo “fãs”, remetemo-nos a crianças, adultos e idosos, das mais 

diversas classes econômicas. Essa questão se torna ainda mais intrigante quando até mesmo 

fronteiras geográficas ou religiosas tornam-se muralhas transpostas pelo sucesso de Michel 

Teló. 
 

Vale ressaltar que Michel Teló tem considerável experiência no meio musical. Outrora 

cantara em bandas-baile e já alcançara relativo conhecimento do público por meio do grupo 

Tradição, que se comprometia com elementos da música gaúcha de raiz. No entanto, só se 

tornaria um “fenômeno midiático-musical” com o surgimento de sua carreira-solo, no ano de 

2009, com uma imagem construída de forma mais específica. 
 

Assim, é possível observar que o olhar do público passou a repousar sobre o intérprete 

e seu discurso performático-musical, não mais na qualidade ou no conteúdo de sua obra. 

Atribui-se, também, aos meios de comunicação a considerável disseminação de sua imagem, 

e a relação entre meio e produto teria assumido caráter simbiótico. 
 

Dado o sucesso do gênero musical “sertanejo universitário” e o apelo de conteúdo e 

imagem a uma aproximação com o público feminino, indaga-se, portanto: quais são as 

representações imaginárias construídas por esse público a partir do discurso de Michel Teló 

presente em suas canções e na interação possibilitada pelos seus espetáculos e aparições nas 

grandes mídias? 

 
 

1. Hipóteses de pesquisa 

 

a) O discurso atualmente presente na manifestação musical massiva disponibiliza 

aquilo que o público busca para criar a imagem ideal de si mesmo. Com base na construção 

imaginária associada a arquétipos, podem-se delinear traços que permeiam o universo  
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feminino brasileiro, como a paixão pelo “bom-moço” e pela “celebridade poderosa” acessível. 

Encontraríamos, portanto, uma possível busca de tal público pelas sensações de inserção, 

inclusão e pertencimento. 
 

b) Também é possível notar o envolvimento emocional do público feminino com o 

fenômeno midiático, justamente por este apresentar uma construção imaginária de poder e, 

então, possibilitar a essas mulheres construir uma autoimagem mais desejada, tanto por si 

mesmas, quanto pelos homens. Dessa forma, as fãs parecem atingir, a partir de uma sensação 

de poder, uma nova posição libertadora. Temos, portanto, uma segunda hipótese, que permeia 

a construção imaginária feminina acerca de suas apropriações em torno do feminismo (em 

oposição ao machismo) e o impacto da criação imagética com base na interpretação que 

criaram em torno de sua real proposição e a forma como elas a expressam ao mundo. Desse 

modo, a realização pessoal a partir de uma autoimagem idealizada é, também, uma hipótese a 

ser considerada. 

 

 

2. Objetivos 
 

2.1 Geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é compreender o processo de construção imaginária que 

permeia a relação do público feminino (no caso específico deste estudo, composto 

predominantemente por fãs) e o consumo do gênero musical “sertanejo universitário” a partir 

do discurso do cantor Michel Teló. 

 

2.2 Específicos 

 

o Analisar a música como expressão comunicacional e como produto cultural de 

consumo. 

o Descrever os gêneros musicais massivos brasileiros com ênfase no “sertanejo 

universitário”. 
 

o Definir em que tipo de manifestação da identidade social se baseia a produção 

de um fenômeno de massa. 
 

o Delinear as construções imaginárias disseminadas pelas mídias no que diz 

respeito ao músico Michel Teló e suas produções musicais. 
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o Identificar os elementos ideológicos que tecem o imaginário do público 

feminino, notadamente fãs de Michel Teló, a partir do discurso que este 

profere. 
 

o Explorar os recursos de que o cantor se utiliza para construir seu discurso e sua 

imagem. 

 

 

 

3. Fundamentação teórica 

 

Neste trabalho não nos utilizaremos de fontes ligadas a um campo de estudo 

específico, mas de várias áreas de estudo. Tal procedimento mantém sintonia com o fato de se 

realizar uma pesquisa referenciada na área de ciências sociais aplicadas. 
 

As bases teóricas desta pesquisa têm um de seus eixos baseado nos estudos do 

imaginário e suas representações simbólicas. Autores como Cornelius Castoriadis, Gilbert 

Durand e Michel Maffesoli são fontes relevantes para a compreensão dessa abordagem. 

Concomitantemente, o eixo dos Estudos Culturais revelou-se fundamental, em especial os 

enfoques de Stuart Hall referentes à identidade e aos questionamentos feministas no complexo 

mulher-mídia-consumo. 
 

A perspectiva da identidade cultural passa a ser fundamental sobretudo como resultado 

da influência de reflexões em torno de temas como identidade e cultura nacional; raça; etnia; 

gênero; modernidade/pós-modernidade; globalização; pós-colonialismo; entre os mais 

importantes temas abordados sob o ponto de vista dos Estudos Culturais. Uma vez 

apreendida, a informação é transformada pelas mediações culturais, sob a óptica de um 

receptor que, nesse momento, não apenas age, mas re-age. 
 

No processo de recepção e reprodução de um objeto, primeiramente buscamos uma 

identificação com seus elementos constituintes para que, desta forma, possamos criar as 

representações conscientes ou inconscientes. A forma como enxergamos a vida é arquitetada 

por essas construções simbólicas. O mesmo fenômeno ocorre com nossas sensações e, assim, 

com nossos ouvidos internos. É, portanto, relevante que entremos na questão da relação entre 

sons, ruídos e a forma como ouvimos. Para tanto, foram de grande importância para este 

trabalho os estudos do educador musical Murray Schaffer. 
 

Além do estudo puramente fisiológico e musical, refletimos sobre o viés sociológico 

do “ouvir música”. E, aqui, ressaltamos que quando mencionamos “produto” não 

emprestamos ao termo um julgamento de valor, mas, sim, adentramos o campo de estudos das 

15 
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 relações de consumo musical com a mídia, uma vez que a apreciação musical não ocorre 

somente durante a execução da música, ao vivo, mas se estende a diversos outros locais e 

momentos sociais. Faz-se, assim, fundamental adentrarmos nos estudos de música e mídia, 

pois um produto é construído com base em vários outros aspectos e traços que não estão 

ligados somente à identidade, mas também à cultura, sobretudo nos dias atuais, dadas as 

inúmeras possibilidades de integração e interação midiática entre consumidores. Para tal 

inserção no âmbito sociológico do ouvir música, valemo-nos dos estudos de Herom Vargas. 
 

O avanço tecnológico potencializou as possibilidades de expressão e, com o alcance e 

a velocidade oferecidos pelos aparatos tecnológicos com que nos deparamos hoje, são 

possíveis, além de movimentos expressivos considerados pertinentes, movimentos 

expressivos considerados pouco adequados. Sua propagação, em certa medida, transforma 

hábitos, gostos e cognição. O comportamento do consumidor na segunda década do século 

XXI difere do comportamento de outrora: soma-se à posse materiais a aquisição de ideias e 

imagens. Cria-se, assim, uma espécie de consumo afetivo em que a simbologia do produto 

gera um efeito emocional no público por meio de suas representações simbólicas, embasadas 

nos fenômenos de projeção e construção imaginária. 
 

No caso do consumo (especificamente no que tange ao consumo cultural), consolida-

se uma apropriação estética cada vez mais atrelada à sedução do receptor (em vista da 

possibilidade de criar um espaço em que se possam expor os anseios mais primitivos) por 

meio de ações diretas e emergenciais. A ocasião em que tal ação ocorre será alvo da nossa 

análise nesta pesquisa, com o recorte da interação de um fenômeno midiático-musical com 

um público específico do gênero feminino. 
 

Vale ressaltar, entretanto, que apesar de manteremos nosso foco em um gênero 

específico, a saber, o gênero feminino, abordaremos os estudos que incluam o gênero 

feminino em sua instância social, em interação com o gênero masculino, pois a forma como 

interatuam no mundo desenha o funcionamento de uma sociedade. Para tanto, havemos de 

nos apropriar de alguns dos estudos feministas de mídia com as autoras Valerie Walkerdine, 

Angela McRobbie e Sarah Kember. 

 

4. Justificativa 

 

Para realizarmos a presente pesquisa, foi necessária a escolha de um objeto: o discurso 

do fenômeno musical de massa acolhido pelo público feminino, considerado como uma 

inspiração a vários outros fenômenos que o sucederam: o fenômeno do cantor Michel Teló. 
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O critério de escolha se deu por conta do percurso musical do cantor, com base em sua 

antiga banda, que tinha como proposta manter a tradição da música gaúcha, com proposta musical 

um tanto mais modernizada. Pudemos acompanhar sua transformação enquanto celebridade 

midiática – na passagem de canto-de-grupo-musical a carreira-solo 
 

– e notar a ampliação de sua aceitação por parte do público feminino; ampliação esta que se 

deu a partir a construção desse novo discurso. Este fato é identificado de forma significativa 

nas mídias sociais, nas quais as próprias fãs comemoram os aniversários da 
 
“carreira-solo” do cantor. 
 

Esse elemento nos permite um olhar aprofundado em direção aos aspectos 

fundamentais para se compreender a contemporaneidade: uma nova demanda social feminina 

denuncia uma mudança na configuração do conceito de manifestação cultural e social exposta 

por meio de seus traços comportamentais, relacionados às suas identidades e ideologias. 

Procurar entender como se conformam e se relacionam esses elementos enquanto fatores 

encadeados e refletidos no processo de produção artística apresenta a intenção de uma maior 

compreensão do mundo atual e até mesmo uma maior compreensão da relação entre obra e 

produto. 
 

O trabalho contribuirá com os estudos relacionados à comunicação e gênero 

(especificamente o gênero feminino) em relação ao consumo musical dentro da perspectiva 

de construção imaginária, tanto no aspecto da construção de uma autoimagem quanto da 

possibilidade de essa construção estar atrelada a fatores e discursos externos, tais como os 

discursos das manifestações culturais. 

 

5. Metodologia 

 

Para realizar uma pesquisa que intentará compreender a interação comportamental 

entre o fenômeno musical proveniente da mídia e também da sociedade, foi necessária a 

realização de uma pesquisa de caráter qualitativo, que busca, primeiramente, “averiguar com 

exatidão a situação contextual na qual se encontram os agentes do processo” (TRIVIÑOS, 

1987, p.137). Para tanto, partimos de uma pesquisa bibliográfica para assentar as bases 

teóricas que tornariam possível a Análise do Discurso – metodologia privilegiada neste 

estudo. 
 

Em seguida, na busca por atingir nossos objetivos, foi realizada uma Análise do 

Discurso sobre: 1) a construção de um discurso/imagem do cantor em programas de 

entrevistas exibidos em canais de TV aberta; 2) a apresentação da música “Ai, se eu te pego”  
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exibida por mídia televisiva e digital; 3) as posturas do cantor e da audiência em um show 

público do cantor, ao qual a pesquisadora assistiu ao vivo, in loco. 
 

Com base na relação dialógica que pode ser transformada em cenário ideal de 

propagação de um produto, pode-se analisar tanto a imagem buscada pelo público (aquela que 

o público considera a ideal) no que tange à intenção de que esse produto seja consumido ao 

ser encontrado naquela situação, quanto a projeção do espectador sobre a imagem daquele 

artista que ali se exibe. 
 

A escolha da metodologia se deu pelo fato de sua realização se fazer possível por meio 

de várias perspectivas. A análise se consolidará tanto sobre o artista em questão quanto sobre 

seu público feminino e, assim, se concretizará por meio de diferentes critérios de observação. 

 

 

5.1 A Análise do Discurso 

 

Nascida na linguística, na década de 1970 e rejeitando a noção de “neutralidade” 

linguageira, a Análise do Discurso atribui ao discurso papel fundamental na construção 

contextual. O discurso forma o meio e também é construído por ele. Criamos nosso discurso a 

partir do que já vivemos, experimentamos, e adaptamos seus “textos” a fim de nos fazermos 

compreender e de persuadirmos nossos interlocutores. Por isso, dizemos que o discurso existe 

carregado de imagens, pois a imagem é um dos meios pelos quais os elementos ideológicos 

são expressos. No entanto, uma ação discursiva, seja ela realizada por um signo gestual, pela 

fala, pela expressão facial, entre outras, não pode ser reproduzida de modo absolutamente 

fidedigno, pois o momento de expressão já é passado; de modo que, ainda que a imitemos de 

modo criterioso, o conteúdo próprio do discurso pode apresentar ambiguidades. 

Poderemos identificar nitidamente esse fenômeno na análise das entrevistas em que Michel 

Teló adapta seu discurso para programas de diferentes públicos e formatos, mesmo tratando 

de temáticas semelhantes. Durante os shows, essa análise se torna ainda mais complexa: além 

do expressivo número de pessoas existentes no local, os elementos discursivos visuais são 

inúmeros. A diversidade é notável e, quando combinamos esses elementos visuais aos verbais 

(como faremos em relação aos movimentos corporais do cantor quando da execução da 

música “Ai, se eu te pego”, no show), observamos diversas formas de expressar uma ideia e 

até mesmo de se construir uma imagem. 
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O discurso pode explicitar as divergências entre a relação do conteúdo com as ideias 

e/ou pode, até mesmo, evidenciar parte da conformação dos aspectos culturais de um público, 

de uma audiência. 
 

A incoerência entre conteúdo e discurso proferidos pela mesma pessoa é comumente 

chamada de “ato falho”, sobre o qual tão significantemente a psicanálise se debruça a fim de 

tentar desvendar aquilo que nem mesmo o próprio sujeito da ação compreende sobre si. É no 

lugar dessa complexidade e da presença (fundamental) da ambiguidade expressa “no texto” 

que o discurso se faz vívido e necessário. Num momento de análise e leitura textual (não 

somente de palavras, mas de todo um contexto), encontramos a afirmação: “Cada ritual 

ideológico continuamente se depara com rejeições e atos falhos de todos os tipos, que 

interrompem a perpetuação das reproduções” (PÊCHEUX, 2012, p.115). Não podemos estar 

totalmente conscientes sobre as relações entre a imagem que pretendemos apresentar, aquela 

que de fato transmitimos (ademais esta depende também do observador) e aquela que 

pensamos estar transmitindo. Completamos, portanto: 
 

A singularidade dessas lutas de deslocamento ideológicas, que ocorrem nos mais 
diversos movimentos populares insiste na repreensão de objetos (constantemente 
contraditórios e ambíguos) paradoxais, que são, simultaneamente, idênticos 
consigo mesmos e se comportam antagonicamente consigo mesmos (PÊCHEUX, 
2012, p.115). 

 

A fala, por si só, não define o discurso, tampouco tal processo é estruturado de forma 

individual. O indivíduo pode tentar reproduzir e/ou construir um discurso de forma 

intencional (em relação a si mesmo ou por ter alguma intenção com o ouvinte). No entanto, é 

possível ser mais do que útil no processo de compreensão, em conformidade com as outras 

dimensões discursivas. 
 

[...] o processo do discurso não deve, evidentemente, ser confundido com o ato de 
fala do sujeito falante individual, noção que se torna inútil e perigosa à medida que 
o estudo dos processos (não centrados sobre um “sujeito falante”) faz aparecer o 
caráter empírico e respectivo desta noção (PÊCHEUX, 2012, p.128). 

 

Em sua obra, Michel Pêcheux menciona o filósofo Michel Foucault e alguns conceitos 

encontrados em seu pensamento. No que se refere à noção de formação discursiva, o autor dá 

relevância, sobretudo, ao viés da arqueologia do saber em que o interdiscurso, ou seja, a 

interação discursiva, não se projeta na conformidade (integração), mas nas contradições: 
 
A introdução por Foucault da noção de formação discursiva me parece ter 

consequências críticas importantes sobre este ponto. Podemos pensar, a partir da 

Arqueologia do Saber, uma concepção materialista da discursividade na qual os 

efeitos do interdiscurso não se resolvem em um ponto de integração, mas se 

desenvolvem em contradições (PÊCHEUX, 2012, p.157). 
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A interpretação se dá, portanto, sobre a forma como se diz o que quer (e não no 

conteúdo do que se diz) e na observação da contradição entre esse conteúdo e o que se 

demonstra por meio dos elementos discursivos. 
 

É, portanto, definitivamente, nessa tensão contraditória entre uma lógica da 
interpretação de formas logicamente estáveis e das estratégias de construções 
discursivas pegas na deriva que reside para nós, o centro da discursividade tal 
como nós tentamos explicitar por meio dos procedimentos que vieram de ser 
apresentados rapidamente (PÊCHEUX, 2012, p.173). 

 

As análises discursivas também têm como aliada a semiótica, que abre um leque de inúmeras 

possibilidades em relação aos aspectos de observação, no momento em que se refere aos 

sentidos e aos mecanismos dos procedimentos de que as pessoas se utilizam no processo de 

construção de sentidos. 
 

A semiótica tem, portanto, o texto, e não a palavra ou a frase, como seu objeto e 
procura explicar os sentidos do texto, isto é, o que o texto diz, e, também, ou, 
sobretudo, os mecanismos e procedimentos que constroem os seus sentidos 
(BARROS, 2010, p.187). 

 

O texto não é o único responsável pela construção dos sentidos. O meio também dá 

sentido ao texto, pois as interpretações dependem dos contextos social, histórico, cultural e 

ideológico: 
 

Em outras palavras, o texto se organiza e produz sentidos, como um objeto de 
significação, e também se constrói na relação com os demais objetos culturais, pois 
está inserido em uma sociedade, em um dado momento histórico e é determinado 
por formações ideológicas específicas, como um objeto de comunicação 
(BARROS, 2010, p.188). 

 

Esse processo é de fácil compreensão quando imaginamos um momento de ironia no 

nosso meio social sendo proferido em uma região longínqua. A possibilidade da falta de 

compreensão ou de analogias diferentes às que esperávamos é grande, pois as experiências 

dos indivíduos daquele meio os fazem seguir direções de pensamento específicas que são 

distintas das nossas. Dessa maneira, encontramos o que já discorremos em capítulo anterior: a 

comunicação e os elementos discursivos têm total relação com a cultura e com o imaginário. 

São esses os elementos que serão considerados nas análises a serem empreendidas a seguir, 

com vistas a compreendermos o imaginário feminino relacionado ao sucesso do cantor Michel 

Teló. 
 

Diana Luz Pessoa de Barros (2010) descreve a semiótica e os processos de análise 

discursiva de forma concisa e assertiva, dividindo-os em três procedimentos, antes de inserir o  
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aspecto cultural. Em primeira instância, analisaremos o percurso gerativo dos sentidos, o nível 

narrativo e o nível discursivo. 

 

 

5.1.1 Percurso Gerativo dos Sentidos 

 

Diana Barros afirma que os sentidos são determinados de maneira sensorial 

apresentando-se como eufóricos ou disfóricos; negados ou afirmados; representados e 

compreendidos por um viés semiótico de maneira visível. 
 

No nível mais abstrato e simples, o das estruturas fundamentais, os sentidos do 
texto são entendidos como uma categoria ou oposição semântica, cujos termos são: 
1. Determinados pelas relações sensoriais do ser vivo com esses conteúdos e 
considerados atraentes ou eufóricos e repulsivos disfóricos; 2. Negados ou 
afirmados por operações de uma sintaxe elementar; 3. Representados e 
visualizados por meio de um modelo lógico de relações denominado quadro 
semiótico (BARROS, 2010, p.189). 

 

Além disso, as estruturas narrativas sofrem transformações pelo sujeito, a semântica 

ganha um valor específico e as reações (disfóricas ou eufóricas) modificam e moldam as re-

ações vivenciais dos sujeitos, associadas aos valores atribuídos. 
 

Estruturas narrativas [...] 1. Introdução do sujeito - em lugar das operações lógicas 
fundamentais ocorre transformações narrativas por um sujeito; 2. As categorias 
semânticas fundamentais tornam-se valores do sujeito e são “inseridas” nos objetos 
com que o sujeito se relaciona; 3. As determinações tensivo-fóricas fundamentais 
convertem-se em modalizações que modificam as ações e os modos de existência 
do sujeito e suas relações com os valores (BARROS, 2010, p.191). 

 

Essas narrativas se desdobram e, de forma coesa e coerente, dão origem a três 

percursos: o de manipulação, o da ação e o da sanção. Tais percursos permanecem mais 

ligados às estratégias de construção discursiva; cada um deles influencia o outro de forma 

lógica, porém nem sempre explicitadas no texto ou no objeto em análise. Deve-se associá-los 

à narrativa para que possam permear o objeto de sentido. 
 

Cada uma das narrativas desdobradas tem uma organização canônica em que três 
percursos se relacionam por pressuposição: o percurso da manipulação, o da ação e 
o da sanção, sendo que a sanção pressupõe a ação que, por sua vez, pressupõe a 
manipulação. É lógico que esses percursos nem sempre estão explicitados no texto, 
mas se não forem reconstituídos a narrativa perde sentido (BARROS, 2010, p.191). 

 

Em seguida, a narrativa é encaixada num determinado tempo e espaço permitindo aos 

actantes serem atores do discurso. 
 

No nível discursivo, a última etapa do percurso gerativo do sentido, a narrativa vai 
ser colocada no tempo e no espaço, os sujeitos, os objetos, os destinadores e os 
destinatários da narrativa, ou seja, os actantes vão tornar-se atores do discurso, 
graças a investimentos semânticos e de pessoa, os valores dos objetos vão ser 
disseminados como temas e transformados, sensorialmente em figuras (BARROS, 
2010, p.193). 
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Dessa maneira, a construção se faz plena quando os atores tomam posse de seus 

papéis, construindo-se discursivamente por meio da semântica, atribuindo e propagando 

valores e temas apreendidos de forma sensorial em constante transformação e tornando-se 

representações imagéticas por meio da linguagem e do discurso. 

 

 

5.1.2 Nível Narrativo 

  

Da forma como será explicitada neste trabalho, compreendemos a situação em que 

entrevistado e apresentador encontram-se diante de uma plateia como a construção de uma 

narrativa em que sujeito e objeto se transformam constantemente em emissor/receptor pela 

interação e pelo jogo discursivo. 
 

Os enunciados narrativos elementares são de dois tipos: enunciados de estado, em 

que o sujeito e objeto mantêm entre si relações transitivas estáticas, e enunciados 

de transformação, em que a relação é dinâmica. As relações estáticas podem ser 

por sua vez, relações de “estar com” o objeto ou relações de conjunção com o 

objeto, e relações de “estar sem” o objeto, ou relações de disjunção (BARROS, 

2010, p.195). 

 

As relações de conjunções e disjunções em relação ao objeto são migratórias, uma vez 

em que “eu” e “tu” são encontrados em ambos os participantes do diálogo. 

 

 

5.1.3 Nível Discursivo 

 

Na ação discursiva, o adaptar-se aos outros depende da noção estabelecida entre tempo 

e espaço: 
 

A primeira observação é a de que o tempo, o espaço e as pessoas instalados no 
discurso dependem dos dispositivos de desembreagem, por meio dos quais o 
enunciador do texto, ao temporizar, especializar e actorializar o discurso produz 
também efeitos de sentido de aproximação e distanciamento (BARROS, 2010, 
p.204). 

 

Esses elementos, ao serem inseridos na narrativa, garantem, em vez de uma simples 

sequência de significantes, o significado daquilo que está sendo dito, de acordo com a forma 

que está sendo dita. 
 

A segunda observação é a de que muito raramente os discursos apresentam apenas 
um tipo de desembreagem e de efeito de sentido. O mais comum é que se misturem 
e se confundam os dispositivos, produzindo assim uma grande variedade de efeitos 
de sentido. Três procedimentos são os mais frequentes, tal como estão 
exemplificados a seguir, com os “arranjos” das pessoas do discurso (BARROS, 
2010, p.205). 
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Os discursos, portanto, na maioria das vezes, não se limitam a produzir somente um 

sentido, mas vêm carregados de uma série de efeitos de sentido, dependendo da forma como 

são organizados e descritos, e também dependendo de por quais indicadores e elementos de 

identidade compreendemos o que estamos ouvindo. 

 

 

5.1.4 Relações com a Sociedade e com a História 

 

Sendo o indivíduo um ser que vive em sociedade, é inegável que ele a transforme e 

que por ela seja transformado. Essa é a maior prova de que, num ato comunicativo, a 

interação é fundamental. Porém, cultura, história e sociedade são conceitos relacionados e 

abrangentes, que necessitam de um recorte para que os possamos observar: 
 

1. Podem-se fazer recortes no contexto [sic] sócio-histórico e considerar apenas 
alguns dos diálogos entre os textos, como por exemplo, aqueles que são apontados 
deforma mais ou menos clara, nos textos de exame; 2. A análise que se faz de um 
texto não é nunca a única possível, pois outros recortes do contexto podem ser 
efetuados; 3. mas, ao mesmo tempo, não há infinitas possibilidades de diálogo e, 
em decorrência, de leitura de um texto, por duas razões principais: o texto tem uma 
organização linguístico-discursiva coercitiva, que limita as leituras possíveis, o 
texto traz pistas de certos recortes do contexto [sic] sócio histórico, indica certas 
direções, o que restringe também as possibilidades de leitura (BARROS, 2010, 
p.212). 

 

 

No entanto, esse recorte pode servir como direção para os elementos sócio-históricos 

e, embora nunca apresente apenas uma possibilidade de compreensão, essas possibilidades 

(por meio das pistas dadas e/ou por meio do recorte) não são infinitas. 

 

 

5.1.5 Sintaxe Discursiva 

 

Em regra, os mecanismos de interação comunicacional visam à persuasão, passando 

por um processo de adaptação de acordo com a percepção do discurso do outro. Podemos 

dizer que os sujeitos envolvidos nessa interação são emissores e receptores e que o conjunto 

de procedimentos da argumentação estabelecem essas relações. A sintaxe do discurso, 

portanto, abrange os aspectos das projeções da enunciação e do enunciado e das relações 

entre enunciador e enunciatário. As projeções da enunciação do enunciado instauram o 

discurso-enunciado, constituindo pessoa, espaço e tempo. A partir disso, a debreagem 

enunciativa projeta e, na enunciativa, ocultam-se os actantes dentro dos tempos passado, 

presente ou futuro. 
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Desta forma, podemos discorrer sobre as debreagens internas e as de segundo grau. As 

primeiras são “responsáveis pela produção de simulacros de diálogos nos textos” e as 

segundas “criam a unidade discursiva denominada discurso direto”, como afirma José Luiz 

Fiorin (2011, p.67). 
 

Nas relações entre enunciador e enunciatário, dois dos mais frequentes procedimentos 

argumentativos são a ilustração e as figuras de pensamento, que servem para comprovar o que 

se diz. Já a ironia é utilizada no caso de oposições categóricas como elemento da construção 

retórica. A reticência é o silêncio que indica o que poderia ser dito ou que se conclui sem 

dizer. 

 

5.1.6 Outros elementos para a análise discursiva conforme os objetivos deste 
 

trabalho 

 

• Eufemismo: “Atualmente, mesmo que o eufemismo não mais decorra, verdadeiramente, de 

uma concepção mágica ou supersticiosa da linguagem, seus usos correspondem 

frequentemente aos principais domínios tabus de nossa sociedade” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU; 2012, p.226); 
 

• Marcadores conversacionais: “[...] série de elementos verbais e não verbais característicos 

das situações de interação e, que desempenham um papel revelador de 
 

‘sinalização’” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU; 2012, p.320); 
 

• Metáfora: função que permeia o sentido. Trata-se de “substituição de uma palavra 

por outra” (FIORIN, 2011, p.118); 
 

• Metonímia: substituição metafórica em que o todo do objeto é descrito e 

compreendido por uma parte ou característica; 
 

• Expressividade fônica: transmissão de imagens por meio de omissões ou repetições 

de fonemas; 
 

• Expressões visuais: vestimenta do cantor; cenário: formas e cores; 
 

• Postura corporal: rotação de ombros, postura ereta, cabeça baixa, sorriso, esfregar de 

mãos, excesso ou ausência de movimentação corporal. 
 
Procederemos às análises de discursos que permeiam o processo de construção da imagem do 

Michel Teló e de sua música, tal como elaborado pelo público feminino. Para isso, 

primeiramente serão analisados discursos construídos em dois shows do cantor. Em seguida, 

será feita uma análise dos discursos veiculados em entrevistas com o cantor em programas de 

TV. 
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5.2 Das observações 

 

As observações sobre diferentes contextos em que o cantor se expôs nos permite 

encontrar (in)congruências discursivas fundamentais para uma análise. 
 

A primeira observação refere-se a um show transmitido pelo canal Multishow, 

gravado em MP4, postado em canal do YouTube, de produção caseira. Esse perfil de 

gravação teve por objetivo verificar o registro das falas do cantor e de sua postura durante a 

apresentação de sua música mais emblemática, sem produção de veiculação televisiva. Já a 

segunda dedicou-se ao DVD Sunset, produção de comercialização da mesma música do 

cantor. Importa destacar o passo metodológico estabelecido: em cada situação (show gravado 

em MP4, de produção caseira, e gravação de DVD) há intencionalidades diferentes. 
 

Duas observações participantes também foram realizadas: um show do cantor na casa 

noturna Lótus, na cidade de Jaú, em novembro de 2014, e sua participação no Show da 

Virada, na cidade de São Paulo, em novembro de 2013 (esta participação também pode ser 

encontrada no canal YouTube). Novamente, em cada uma das situações (show em casa 

noturna e apresentação de uma música como comemoração de virada de ano) encontram-se 

intencionalidades diferentes. 

Foram realizadas ainda análises de três entrevistas com Michel Teló, veiculadas pela 

televisão em programas distintos: De Frente com Gabi; Programa do Jô e Agora é tarde, com 

Danilo Gentili. A intenção de nossas análises foi observar o discurso do cantor, em três 

ocasiões diferentes, a fim de destacarmos as semelhanças e as dessemelhanças discursivas, 

com base em conteúdos semelhantes. A esta instância está intricada o fator da autoimagem e a 

construção de sua própria imagem. 
 

Será traçado um paralelo entre a imagem que o cantor transmite de si em 

conformidade com o tipo de público adepto aos diferentes programas. Será feita, também, 

uma análise comparativa dos discursos selecionados para que possamos, então, extrair os 

dados que poderão relacionar-se à construção simbólica construída pelas mulheres sobre o 

artista, projetada por uma produção revestida de intencionalidade proveniente da demanda 

desse mesmo público. 

 

5.3 Do questionário para as fãs 

 

O aprofundamento do processo de observação foi realizado por meio do instrumento 

“entrevista”, importante método de coleta de material para a pesquisa qualitativa. 
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A entrevista estruturada, de caráter fechado, foi realizada por meio de um questionário 

dirigido a uma amostra entre fãs do cantor. Essa amostra foi construída por meio de contatos 

na rede social virtual Facebook, página “Central Michel Teló”, que articula uma rede de fãs e 

de fãs-clubes em geral. 
 

Foram selecionadas dez fãs para responderem ao questionário. O principal critério 

para a seleção era a participação na página “Central Michel Teló”, encontrada em 

https://www.Facebook.com/central.micheltelo.9?fref=ts. Um segundo critério foi o de 

selecionar para a amostra mulheres que possuíam uma foto com o cantor. O terceiro critério 

foi selecionar as mulheres que se mostraram interessadas em participar da entrevista. 

 

Figura 1: Página Central Michel Teló, da rede social virtual Facebook 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009513960417 
 

Enviamos, por meio da página do Facebook, uma mensagem explicativa sobre este 

estudo e os objetivos a serem atingidos. Algumas fãs indicaram amigas que gostariam de 

participar e outras que, em seguida, procuraram a pesquisadora com o desejo de participar do 

trabalho tão logo tomaram conhecimento do processo. A amostra ficou composta de fãs de 

cidades e estados diferentes (inclusive uma entrevistada de um país da Europa Ocidental), 

bem como diferentes idades e profissões. O questionário (Anexo 1) foi enviado por 

mensagem de e-mail. 
 

Importa destacar que todas as etapas requeridas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Metodista de São Paulo para a aplicação deste questionário foram cumpridas, 

inclusive as assinaturas de um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) por todas 

as entrevistadas. Todos os tópicos redigidos no TCLE foram cumpridos. O projeto, que foi 

aprovado pelo Comitê de Ética, tem toda a documentação e se encontra nos arquivos da 

Universidade Metodista de São Paulo. As entrevistadas autorizaram a divulgação de seus 

nomes: 
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1. Angélica Adamo – 42 anos – Publicitária – São Paulo, SP. 
 

2. Camila Gregório – 20 anos – Estudante – Bauru, SP. 
 

3. Bruna Ribeiro – 18 anos – Estudante – Avaré, SP. 
 

4. Priscila Marinho – 24 anos - Secretária – Bahia, BA. 
 

5. Elvira Fibla – 38 anos – Desempregada – Barcelona/Espanha. 
 

6. Gislaine Aparecida Neto – 42 anos – Professora – Santa Catarina, SC. 
 

7. Susana Toledo – 49 anos – Jornalista – Salto, SP. 
 

8. Laís Milde – 23 anos – Vendedora – Rio Negrinho, SC. 
 

9. Roberta Praxedes – 19 anos – Estudante – Garça, SP. 

 

          10. Karen Rodrigues – 19 anos – Estudante – Garça, SP. 

 

 

Buscou-se, com a entrevista, identificar a imagem que as fãs fazem do cantor, bem 

como a imagem construída por elas mesmas diante dessa relação; do espetáculo como ponto 

de partida e, também, do processo de feedback para a construção da imagem de Teló. Como 

será descrito no capítulo III deste trabalho, apesar da diversidade de perfil, foram encontradas 

muitas semelhanças em relação ao fenômeno midiático-musical, seu espetáculo e o diálogo 

entre as discursividades do público e do cantor. 

 

 

6. Organização do texto 

 

No primeiro capítulo, introduziremos o processo de construção do imaginário, tendo 

como ponto de partida as noções de cultura e de imaginário social. Nessa primeira parte, será 

possível transitar pelos principais elementos abordados neste trabalho, com base nas 

contribuições dos Estudos Culturais e na compreensão do conceito de identidade cultural. 

Nesse caminho foi também possível compreendermos a questão de gênero feminino e 

adentrar em aspectos dos estudos feministas de mídia. 
 

No segundo capítulo, dedicado à relação entre música e consumo, estão apresentados 

dados relevantes para reconstruirmos a história de forma sincrônica. Desse modo, poderemos 

reconstituir as mudanças comportamentais do público em relação à música, ao espetáculo e ao 

cantor. 
 

O terceiro capítulo, o mais extenso da dissertação, tem como objetivo discorrer sobre a 

metodologia desenvolvida na pesquisa e realizar a análise do discurso do cantor Michel Teló 

em um dos seus espetáculos ao vivo, registrado no DVD Sunset, em um vídeo caseiro e em 

entrevistas com o cantor veiculadas em programas de TV aberta. Nesse capítulo, traçaremos 
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alguns paralelos no intuito de encontrar, por meio do discurso do cantor, semelhanças, 

contradições e adaptações imagéticas referentes a cada contexto discursivo e seu respectivo 

público. Também serão estudados os questionários respondidos pelas fãs de Michel Teló, 

enfatizando a forma como expõem seus sentimentos e opiniões, além do uso de figuras 

arquetípicas e simbólicas, como indicativos da forma como enxergam o fenômeno midiático-

musical. 
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Capítulo I – Comunicação: o elo do imaginário e da cultura 

 
 

Este capítulo explora os conceitos fundamentais para se compreender, no campo da 

comunicação, a inter-relação entre a construção imaginária, as mediações culturais e a 

linguagem. Com isso, objetiva-se estabelecer as bases do processo de construção imaginária 

em primeira instância para que possamos, a partir desse ponto, aprofundarmo-nos nas 

dimensões do imaginário social, da cultura e da identidade. Em seguida, faremos da 

contribuição dos Estudos Culturais uma ponte entre o que já fora estudado e os estudos 

feministas de cultura, incluindo a relação do avanço tecnológico sobre as mídias e seu 

impacto com as experiências cotidianas e manifestações sociais, tendo como foco a música 

nos estudos de gênero feminino. 

 

 

1. Construção Imaginária 

 

No processo de apreensão mental de um objeto, de uma pessoa, ou de uma situação, 

primeiramente buscamos nos identificar com alguns de seus elementos constituintes para que 

possamos criar suas representações. Elas podem ser conscientes ou inconscientes. O modo de 

enxergar a vida, em certa medida é um processo proveniente dessas construções: 

 
 

Tudo, efetivamente, penetra em nós, se conserva, se antevê e comunica por meio 
duma série de imagens impregnadas de imaginário. Este complexo imaginário, que 
assegura e ao mesmo tempo perturba as participações, produz uma secreção 
placentária, que nos envolve e nos alimenta (MORIN, 1970, p.247). 
 

 

Podemos dizer que aquilo que faz/estabelece sentido para os seres humanos é 

construído com base em muitos aspectos, entre eles a identidade e a cultura. Atualmente, com 

o enorme leque de possibilidades de interação social, são inúmeras as possibilidades de 

integração e interação: “o homem só existe na e pela sociedade – e a sociedade sempre é 

histórica” (CASTORIADIS, 1987, p.241). A apreensão, com base nas representações é 

delineada com base na afirmação de James Lull: 

 
 

Esta é a essência de muitas “regras” sociais: a constituição e a coordenação de 
pensamentos e “cursos” de ação específicos que representam “agendas” motivadas, 
que implicam inclinações ideológicas particulares cuja eficácia se apoia na 
credibilidade e na autoridade institucional (LULL, 1995, p.77, tradução nossa). 
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Quando nos referimos à interação por meio do consumo, objeto deste estudo, notamos 

que muitas vezes o processo de escolha do que será consumido não está somente associado ao 

produto/obra, mas também ao conceito apresentado pela marca e pelo “respeito” à instituição 

de que é proveniente. Muito embora nos refiramos a um processo individual, diante de nossa 

exposição com o meio e interações interpessoais, acabamos nos identificando, unindo e 

compartilhando conceitos, ideias e hábitos. Estabelece-se, aqui, o elo com o campo de estudos 

do imaginário social. O imaginário “é o conjunto das imagens e das relações de imagens que 

constitui o capital pensado do homo sapiens, o grande e fundamental denominador onde se 

encaixam todos os procedimentos do pensamento humano” (DURAND, 2002, p.14). Ou, 

como o define Michel Maffesoli: 

 
 

[...] O estado de espírito de um grupo, de um país, de um Estado, nação, de uma 
comunidade, etc. O imaginário estabelece vínculo. É cimento social. Logo, se o 
imaginário liga, une numa mesma atmosfera, não pode ser individual 
(MAFFESOLI, 2001, p.76). 
 

 

Neste trabalho, compreendemos que a construção do imaginário surge de um processo 

único e particular, mas que se torna uma prática social em constante 

transformação/renovação. 

 

 

1.1 Imaginário social e cultura 

 

Tendo em vista que um grupo social constrói seu imaginário a partir das experiências 

de vida que o permeiam, este trata-se de uma construção histórica. Surgem, portanto, 

complexidades no processo de estudo e, até mesmo, de aceitação do conceito inerente ao 

imaginário que abarca o coletivo. Afirma Cornelius Castoriadis: 

 
 

A Instituição da sociedade é, cada vez, instituição de um magma de significações, 
que só é possível em e por sua instrumentação em duas instituições fundamentais 
que fazem ser uma organização identitária conjuntista daquilo que é para a 
sociedade (CASTORIADIS, 1982, p.414). 

  

No terreno do imaginário social e suas expressões, também nos estudos sobre 

imaginário coletivo, algumas correntes excluem as representações imaginárias dos estudos 

científicos. 
 

Em outros pensadores menos diretamente obcecados pela metafísica encontramos 
uma idêntica minimização da imaginação, mas desta vez em proveito de um 
pensamento que gostaria de aparecer válido, purificado da poluição das imagens. 
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Nesta perspectiva, há um retorno à coisificação de imagem de Sartre denuncia 
(DURAND, 2002, p.26). 

 

Há, no entanto, como afirmar a autenticidade desse fenômeno, inerente ao meio, à 

cultura e à interação com esses elementos: 
 

O meio cultural pode, assim, aparecer ao mesmo tempo como uma complicação e, 
sobretudo, como uma especificação de certos esboços psicológicos da infância, e o 
etnólogo encontra uma expressão feliz ao qualificar a criança de “social 
polimórfica”. Polimorfia na qual as vocações e as censuras culturais vão selecionar 
as formas de ação e pensamento adequadas a este ou aquele gênero de vida. Donde 
resulta que do ponto de vista metodológico se possa falar de imperativos naturais, 
enquanto nos contentamos com o termo “intimidação” para caracterizar o social. A 
necessidade é aqui, como, aliás, muitas vezes, de ordem cronológica e não 
ontológica (DURAND, 2002, p.46). 

 

Considerar o meio cultural, embora torne a análise mais complexa e traga a carga 

particular das experiências individuais infantis, desemboca na aceitação ou na resistência de 

certos gêneros de vida, criando um contexto formado por uma gama de vozes diversificadas, 

identificadas entre si, que se complementam ou que reagem contra outras. 

 
 

A instituição do mundo comum é de cada vez, necessariamente, instituição daquilo 
que é e não é, vale e não vale, como do que é factível e não factível, tanto no 
“exterior” da sociedade (relativamente à “natureza”) como no interior desta. Como 
tal ela deve necessariamente ser também “presença”, para a sociedade, do não-ser, 
do falso, do fictício, do simplesmente possível, mas não efetivo. É mediante a 
sinergia de todos esses esquemas de significância que se constitui a “realidade” 
para uma sociedade dada” (CASTORIADIS, 1982, p.415-416). 

 

A partir dessa diversidade, o indivíduo pode captar um conceito/hábito coletivo e criar 

dentro de si, de acordo com aquilo que já está internalizado em seu ser, uma imagem como 

símbolo do ato ou conceito em questão. 
 

Depositando nossos olhares sobre os estudos de Gilbert Durand: 
 

É que, com efeito, os arquétipos ligam-se a imagens muito diferenciadas pelas 

culturas e nas quais vários esquemas se vêm imbricar. Encontramo-nos então em 

presença do símbolo em sentido estrito, símbolos que assumem tanto mais 

importância quantos são ticos em sentidos diferentes. É, como viu Sartre, uma 

forma inferior, porque singular, do esquema Singularidade de que resolve na maior 

parte das vezes na de um “objeto sensível”, uma “ilustração” concreta do arquétipo 

do esquema. Enquanto o arquétipo está no caminho da ideia e a da 

substantificação, o símbolo está simplesmente no caminho do substantivo, do 

nome, e mesmo algumas vezes do nome próprio (DURAND, 2002, p.62). 

 

Os significados dos símbolos são cristalizados com base histórica no contexto e na 

cultura, e são determinantes na visão de mundo individual ou coletivamente. 
 

É obsoleto, portanto, indagarmos se à subjetividade deveríamos atribuir um valor de 

carga quantitativo, pois este existe sob o processo de representação simbólica que cria 
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realidades fidedignas ao indivíduo no ato de apreensão para que, doravante, possam surgir as 

comunidades. Tudo depende dos acontecimentos internalizados e filtrados pelos homens e 

mulheres que compõem um meio. A aquisição, o excesso ou a ausência de qualquer elemento 

são os degraus dos fundamentos relacionados às crenças e valores. 
 

Tendo tais premissas em vista, podemos relacioná-las ao campo de interesse deste estudo: 

as mídias. É possível, assim, propor que as mídias, diante de sua intencionalidade, buscam pela 

existência de público e, ainda mais, pela ampliação de seus seguidores. Dentro desse 

processo, eventualmente de modo inconscientemente, as mentes do público, ao criarem 

imagens, apegam-se aos arquétipos, às representações imagéticas que o público possui e que 

impregnam a maneira de esse público enxergar o mundo. 
 

Na comunicação mercadológica, os arquétipos e também os estereótipos (conceitos 

generalizados que estabelecem padrões com base no senso comum sobre aparências, hábitos e 

comportamentos) funcionam como valiosa ferramenta estratégica de persuasão na 

codificação, na decodificação, no armazenamento, na consolidação e na recuperação da 

mensagem na estrutura cognitiva do receptor. Esses elementos arquetípicos e estereotípicos 

são, portanto, largamente explorados na criação dos discursos desse gênero. Podemos 

identificá-los, em diferentes níveis, na construção das mensagens. 
 

É importante ressaltar que, nesse contexto, o significado pretendido com o uso desses 

elementos se dá somente na ação de quem recebe o conteúdo, com base nas suas 

representações simbólicas, ideológicas e de projeções. 
 

Cabe citar o sociólogo francês Michel Maffesoli, sobre o criador dos discursos 

publicitários: 

 
 

Só é criador na medida em que consegue captar o que circula na sociedade. Ele 
precisa corresponder a uma atmosfera. O criador dá forma ao que existe nos 
espíritos, ao que está aí, ao que existe de maneira informal ou disforme. [...] 
Assim, uma visão esquemática, manipulatória, não dá conta do real, embora tenha 
uma parte de verdade. A genialidade implica a capacidade de estar em sintonia 
com o espírito coletivo (MAFFESOLI, 2001, p.81). 
 

 

O consumo permite “preencher o vazio” desde que o produto esteja impregnado de 

elementos que atraiam e signifiquem para o consumidor. Mitsuru Yanaze afirma que: “O 

encantamento e a sedução são os padrões máximos que o consumidor pode obter de algumas 

marcas, vindo a fazer parte delas e incorporando-as à sua vida. Deve-se, portanto, despertar o 

desejo do consumidor pelo poder do simbólico” (YANAZE, 2011, p.351). 
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À mídia, em seu papel de chamar a atenção do espectador, é dada a ferramenta do uso 

da(s) linguagem(s). É desta forma que ela chega ao imaginário do público e significa para ele. 

O espetáculo faz parte do cotidiano das pessoas: 

 
 
Assim como noutros tempos as identidades eram objeto de encenação em museus 
nacionais, na segunda metade do nosso século, a transnacionalização econômica, e 
mesmo o caráter específico das últimas tecnologias da comunicação (desde a 
televisão até os satélites e as redes ópticas), colocam no papel principal as culturas-
mundo exibidas como espetáculo multimídia (CANCLINI, 2010, p. 133). 

 

 

A identidade não se constrói por esse processo de forma imitativa: 

 
 

A identidade, dinamizada por esse processo, não será apenas uma narrativa 
ritualizada, a repetição monótona pretendida pelos fundamentalismos. Ao se tornar 
um relato que reconstruímos incessantemente, que reconstruímos com os outros, a 
identidade torna-se também uma coprodução (CANCLINI, 2010, p.136). 

 

Pela ação do público, portanto, podemos encontrar o fato de que este participa 

igualmente, como coprodutor, dessas obras e manifestações artístico-culturais. No processo 

de construção imaginária, como já mencionamos, há que se levar em conta os elementos 

sociais, históricos e emocionais do indivíduo antes de que o desenho da sua atuação coletiva 

seja traçado. Esses elementos estão abarcados nos estudos das Mediações Culturais. Antes, 

porém, necessitamos relacioná-los ao nosso referencial teórico para que esta pesquisa seja 

profícua e consistente. 

 

 

1.2 Uma contribuição dos Estudos Culturais 

 

Quando falamos sobre cultura em um certo meio, podemos notar uma diferença de 

conceitos sobre o assunto. Enfim, cultura define aquisição de conhecimentos ou vivências de 

manifestações étnicas? Define Stuart Hall: 
 

A oposição binaria, derivada do Iluminismo — Particularismo versus 
Universalismo, Tradição versus Modernidade — produz uma forma especifica de 
compreensão da cultura. Trata-se das culturas distintas, homogêneas, 
autossuficientes, fortemente aglutinadas das chamadas sociedades tradicionais. 
Nessa definição antropológica, a tradição cultural satura comunidades inteiras, 
subordinando os indivíduos a formas de vida sancionadas comunalmente. Isto e 
contraposto a “cultura da modernidade”! 
 
— aberta, racional, universalista e individualista. Nesta, os vínculos culturais 
particulares devem ser deixados de lado na vida pública — sempre proclamados 
pela neutralidade do estado civil — para que o indivíduo fique formalmente livre 
para escrever seu próprio script. Considera-se que essas características são fixadas 
por seus conteúdos essencializados (HALL, 2003, p.73). 
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A cultura está no cotidiano e nas expressões ordinárias da vida; toda manifestação 

social e experiência com o mundo influencia a nossa construção enquanto seres humanos e a 

nossa visão de mundo. 

 
 

A cultura não é uma prática; nem apenas a soma descritiva dos costumes e culturas 
populares [folkways] das sociedades, como ela tende a se tornar em certos tipos de 
antropologia. Está perpassada por todas as práticas sociais e constitui a soma do 
inter-relacionamento e constitui a soma do inter-relacionamento das mesmas. 
Desse modo, a questão do que e como ela é estudada se resolve por si mesma 
(HALL, 2003, p.136).  

 
 

 

 Existem várias expressões de cultura, entre elas a que é produzida e disseminada pelas 

mídias. Ao compreendermos as produções midiáticas enquanto elementos que promovem a 

experiência estética e social, consideramos parte de nossa cultura e, por isso, valemo-nos das 

bases dos Estudos Culturais. 
 

Os Estudos Culturais tiveram como ponto de partida as proposições marxistas, ou seja, 

embora a cultura não seja “dependente” do aspecto político-econômico, sofre suas 

influências. 
 

Porém, os Estudos Culturais atribuem à cultura um papel que não é totalmente 
explicado pelas determinações da esfera econômica. A relação entre marxismo e os 
Estudos Culturais inicia-se e desenvolve-se através da crítica de certo 
reducionismo e economicismo daquela perspectiva, resultando na contestação do 
modelo base superestrutura. A perspectiva marxista contribuiu para os Estudos 
Culturais no sentido de compreender a cultura na sua “autonomia relativa”, isto é, 
ela não é dependente das relações econômicas, nem seu reflexo, mas tem influência 
e sofre consequências das relações político-econômicas (ESCOSTEGUY, 2001, 
p.4). 

 

É possível, portanto, encontrar um ponto de convergência entre essas duas posições, 

controversas aparentemente. Afirma Ana Carolina Escosteguy (2001, p.5): 
 

“Indagar-se sobre ‘a unidade na diferença’ é reconhecer que essa responde a condições 

particulares - a um contexto intelectual, político, social e histórico específico”. 
 

Economia e cultura são elementos interdependentes, porém influenciam um a outro, 

pois são partes da base de uma sociedade. A formação social exige um olhar multidisciplinar; 

portanto, que nos permite compreender que esta apresenta tendências diferentes entre si, mas 

que, de certa forma, nos permite uma visão macro. 
 

Assim, a noção de simplesmente estar lendo diferentes tipos de contradição social 

em diferentes níveis da prática social em termos de um princípio governamental de 

uma organização social e econômica (nos termos clássicos marxistas, “o modo de 

produção“), ou de ler os diferentes níveis de formação social em termos de uma 

correspondência de ‘um-a-um“ entre práticas, não são utilizáveis nem são maneiras 
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nas quais Marx, no final, conceitualizou a totalidade social. É claro que formação 

social não é complexamente estruturada simplesmente tudo interage com todas as 

outras coisas que é uma abordagem tradicional, sociológica, multifatorial sem 

propriedades determinadas em si. Uma formação social é uma ‘estrutura em 

dominação’. 
 

Ela tem certamente tendências distintas; certas configurações; tem uma 
estruturação definida [...] mas não obstante é uma estrutura complexa em que se 
faz impossível reduzir um nível de prática para outro por meio de uma maneira 
fácil (HALL, 1980, p.11, tradução nossa). 

 

A sociedade é uma, macro e micro, dividida pelos indivíduos de forma a poder criar 

uma imagem da mesma que se faça compreender. Porém, no processo de formação de um 

grande grupo, há diferentes etnias, costumes, dialetos e expressões culturais. Por isso nos 

utilizamos do prefixo “multi” de forma frequente. As particularidades estão enraizadas em 

cada sujeito, por mais que possam estar inseridos em uma prática em comum com muitas 

outras pessoas. 
 

Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características sociais e os 
problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual 
diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em 
comum, ao mesmo tempo em que retém algo de sua identidade “original”. Em 
contrapartida, o termo “multiculturalismo” e substantive. Refere-se às estratégias e 
políticas adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e 
multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais (HALL, 2003, p.52). 

 

É conveniente reforçarmos, neste ponto, que mesmo diante da multiculturalidade, 

somos seres que comparamos, assimilamos e nos identificamos. São assim criados os grupos 

a que chamamos comunidades. 
 

O termo “comunidade” (como em “comunidades de minorias étnicas”) reflete 
precisamente o forte senso de identidade grupal que existe entre esses grupos. 
Entretanto, isso pode ser algo perigosamente enganoso. Esse modelo e uma 
idealização dos relacionamentos pessoais dos povoados compostos por uma 
mesma classe, significando grupos homogêneos que possuem fortes laços 
internes de união e fronteiras bem estabelecidas que os separam do mundo 
exterior (HALL, 2003, p.65). 

 

Homens e mulheres, somos seres relacionais e, por isso, sentimos necessidade e somos 

capazes de criar e/ou enxergar comunidades. Isso se dá também pela via da ideologia. O que 

queremos ser, parecer e mostrar são elementos intrínsecos a essa articulação de ideias. 
 

O campo do ideológico possui seus próprios mecanismos; e um campo 
“relativamente autônomo” de constituição, controle e luta social. Não é 
independente, nem está livre dos determinismos. Mas não e redutível a simples 
determinação de qualquer um dos outros níveis de formação social em que a 
distinção entre negro e branco se tornou politicamente pertinente e através da qual 
toda a “inconsciência” racial foi articulada (HALL, 2003, p.195). 

 

Portanto, observamos que as comunidades se formam, mas não são imutáveis nem 

impostas e partem de um processo pessoal, de formação da identidade. Isso quer dizer que 
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muitos aspectos entram nesse emaranhado, assim como muitas questões (in)conscientes que 

são transformadas com o tempo. 
 

Por isso, temos como base os Estudos Culturais: “Os estudos culturais abarcam 
discursos múltiplos, bem como numerosas histórias distintas. Compreendem um 
conjunto de formações, com as suas diferentes conjunturas e momentos no 
passado. [...]” (HALL, 2003, p.201). 

 

 

Não somente é inerente à identidade, a linguagem. A “cultura da experiência” toma 

espaço como elemento social fomentador de autonomia e inclusão. Apenas compreender os 

processos comunicativos não se faz suficiente; há que se deter aos elementos ideológicos que 

estão por trás das culturas e suas simbologias. 
 

Nesse contexto, podemos locar a possibilidade de luta ideológica. O 
acorrentamento a uma ideologia torna-se um lugar de luta, não somente por 
pessoas que tentam modificá-la, rompê-la ou contestá-la por suplantar com todo 
um contexto de novas alternativas de termos, mas também quando tentam 
interromper o campo ideológico e tentam transformar seu significado por trocar ou 
rearticular suas associações, por exemplo, do negativo para o positivo (HALL, 
2006, p.31, tradução nossa). 

 

A identidade é formada a partir da exposição de suas experiências coletivas. 
 

Para o indivíduo, o espaço público não é mais que uma tela gigante em que as 
aflições privadas são projetadas sem cessar, sem deixarem de ser privadas ou 
adquirirem novas qualidades coletivas no processo da ampliação: o espaço público 
é onde se faz a confissão dos segredos e intimidades privadas” (BAUMAN, 2001, 
p.49). 

 

 

Como toda prática em conjunto exige acordo entre todas as partes envolvidas, surge o 

fenômeno de hegemonia que, segundo John Storey, define-se por uma concessão social, não 

necessariamente ligada à força ou imposição: 
 

A hegemonia implica um acordo voluntario das pessoas de serem governadas por 
princípios, regras e leis que, segundo elas creem, respondem a seus melhores 
interesses, embora na prática real não seja assim. O consenso social pode chegar a 
ser um meio de controle mais eficaz que a coerção ou a força (STOREY, 1997, 
p.46). 

 

A massa, ligada ao processo hegemônico, seria uma escolha da sociedade que se 

reverte em material de análise de suas próprias características sociais e, ainda, estaria ligada à 

ideologia individual ou coletiva. 
 

Contrariamente à ênfase de Althusser, a ideologia não somente tem a função de 
‘reproduzir a relação social de produção’. Ideologia também dispõe de limites para 
nivelar para qual sociedade sob dominação pode facilmente, suavemente e 
funcionalmente se reproduzir (HALL, 1980, p.33, tradução nossa). 
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As pessoas, ao construírem seus imaginários, percebem, sentem, experimentam. 

Diferentemente dos animais irracionais, expressam suas sensações e sentimentos e os 

partilham por meio da linguagem. Esse ato comunicacional promove a horizontalidade. As 

trocas ideológicas são ideias expressas, representadas por meio de ações, por diferentes 

linguagens. 

 

1.2.1 Os estudos feministas de cultura 

 

Uma das contribuições significativas dos Estudos Culturais para este trabalho são as 

abordagens que relacionam cultura e gênero. Os estudos de gênero surgiram no campo dos 

Estudos Culturais por meio de um volume da revista New Left, Women Take Issue [As 

mulheres assumem a questão]. Essas estudiosas abriram um caminho para que se pudesse 

relacionar os estudos de gênero à mídia, cuja relevância situa-se na relação do consumo e da 

aceitação do público por este ou aquele fenômeno midiático. Seja por identificação ou 

idealização, qualquer forma de experimentar a mídia tem uma forte influência “do e sobre” o 

público. Notemos a argumentação sobre cinema e televisão de Linda Williams, que define 

bastante bem a cultura sexista dos dias atuais: 
 

Imagens em movimento são certamente a educação sexual mais poderosa que a 

maior parte de nós vai receber. Mas, essa pedagogia, ainda que significativa como 

tal, também foi sempre algo mais da simples lição de como “fazer isso”. Mesmo 

que vivamos nossa vida sem nunca “ter” sexo aprendemos a vivenciar e a gostar de 

certas maneiras sexuais de ser, certas formas de excitação (leves ou pesadas), 

observando os contatos sexuais, mediados de outros sejam eles olhares ardentes, 

beijos, formas mais explícitas de fricção ou cenários complexos de poder, abjeção 

e necessidade (WILLIAMS, 2012, p.20). 

 

A imagem midiática é baseada em padrões de beleza estabelecidos sob o que acima 

mencionamos, naquilo que desejamos ser ou com o que nos identificamos. No mundo da 

moda, por exemplo, aquelas internacionalmente conhecidas e consideradas 
 

“dotadas de real beleza” apesar das “formas corporais brasileiras”, na maioria das vezes 

apresentam traços europeus e norte-americanos. Utilizando como exemplo a modelo Gisele 

Bündchen (“meio brasileira, meio alemã”), afirma Suzana Maia: “Mulheres brasileiras, 

através da história, têm sido representadas como ‘misturadas’, uma visão que lhes empresta 

uma qualidade ao mesmo tempo racializada e sexualizada numa arena global” (MAIA, 2012, 

p.311). 
 

Suzana Maia, em seu artigo, sugere o termo “branquidade” que pode estar ligada à 

frustração de muitas mulheres brasileiras. No campo do consumo musical massivo, objeto 

deste trabalho, observamos fenômeno equivalente, sob o viés da sensação de pertencimento, 
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no hábito de consumir a música dos “mais brancos”. Afirma Suzana Maia (2012, p.314): “A 

branquidade, invariavelmente associada ao prestígio social, econômico e político, ainda se 

apresenta como a norma transparente”. 
 

É fundamental que se considere essa nova configuração feminina em relação à música: 

em seus conteúdos, no discurso, e também na forma musical: movimentos oriundos dessas 

composições ligadas a um novo comportamento “liberal” feminino exposto em uma 

manifestação musical. 

 
Isso significou que a classe trabalhista cada vez mais veio a ser identificada como 

sendo formada totalmente por ideologias, na mídia massiva, presa em uma 

Hollywood que operava com base nas fantasias mais infantis, construindo uma 

‘fetichização’ das mulheres: uma classe proletária sexista e infantilizada, 

construída na fantasia da nova ‘New Left’. I argumento que esse caminho foi 

pavimentado não somente para o declínio da classe de análise cultural, mas 

também, a ideia de que pelos anos de 1980 a classe trabalhadora não existiria mais 

como entidade variável (WALKERDINE, 2006, p.103, tradução nossa). 

 

Angela McRobbie nos disponibiliza um estudo sobre as mulheres/garotas na mídia 

impressa. Cabível atualmente tanto para aquele veículo quando para o ciberespaço, em 

páginas de sites e blogs, têm o mesmo papel. 
 

Enquanto revistas tem ocupado um status marginal, talvez em contraste com o 
crescimento rápido da televisão e estudos de filmes, a escolaridade a qual apresenta 
embora repetitiva uma mudança social da construção da feminilidade, e também, 
da emergência e desenvolvimento da mídia feminista e Estudos Culturais. Em 
primeira instância, a revista “encorpa” o estereótipo da feminilidade ‘coisificada’ 
inalcançável e irreal (McROBBIE, 2006, p.173, tradução nossa). 

 

Relaciona-se com o termo “branquidade”, de forma indireta, esse cultivo de imagens 

que não são fidedignas à maioria das mulheres que consomem esse tipo de mídia, não 

somente com base na “supremacia” branca, como também nas formas, nos corpos. Ademais, 

forçadamente, engajam um jogo de inversão por imitação de costumes masculinos sobre 

avaliações físicas e estéticas, desta vez, das mulheres pelos homens, de forma a forjar uma 

sensação de igualdade de gêneros. 
 

Se a nova geração de editores, escritores e designers profissionais conhecem bem a 
linguagem da política sexual, por meio das notícias sobre pop stars, pin ups 
masculinos e corações palpitantes na linguagem em que escarnecer e ironizar, os 
escritores estão providenciando um espaço para a reflexão crítica de parte de seus 
leitores. ‘Ele não é bonitão, garotas? Trazendo uma carga de cinismo, uma 
sugestão de diversão ao mudar de lado com homens e meninos e colocando-os no 
mesmo patamar de avaliação que as mulheres aceitaram como algo natural 
(McROBBIE, 2006, p.183, tradução nossa). 
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Dispor uma situação igualitária entre homens e mulheres, não está necessariamente 

associado ao comportamento sexual em nenhum dos gêneros. Porém, a impressão do 

contrário é forte. 
 

É muito frequente haver temas fortes (sexo oral em particular) que ofuscam as 
diferenças e jogos estilísticos nos títulos, criando todo um campo de sexo que é 
significante na sua distância do “antigo mundo” de namorados, orgasmos e morar 
juntos. De onde vem essa nova sexualidade? Isso reflete o fato que o sexo sempre 
vende? Ou isso nos diz algo mais significante sobre o que as meninas e mulheres 
querem saber sobre sexo? Alternativamente, isso demarca um novo e transgressivo 
regulamento do campo social, a produção de ainda mais liberdade de práticas 
sexuais e fantasias materiais como um caminho de consertar e estabilizar 
identidades sexuais desobedientes? (McROBBIE, 2006, p.185, tradução nossa). 

 

A “corporificação” pode fazer parte do estudo, uma vez que aponta a maior 

característica divergente entre os gêneros, porém não se faz suficiente, pois a formação da 

identidade não está associada somente a esse aspecto. Contextualmente, há muitas outras 

esferas da atividade humana que fazem parte da construção do ser. 
 

Conhecimentos corporificados são precisamente aqueles que incorporam e 

reconhecem o desenrolar da experiência e identidade na formação do 

conhecimento, e não esconder sob um manto de neutralidade e universalidade. Eles 

acenam para a relativização da verdade científica, mas estão no mesmo tempo, 

contextualmente enraizados (KEMBER, 2006, p.232, tradução nossa). 

 

Temos, como consequência de tudo isso, crenças e estudos que associam o feminino à 

construção do paralelo entre a feminilidade tradicional (velha) ou a nova, baseada no prazer e 

no sexo. 
 

Talvez a característica mais marcante no debate do significado do consumo 
feminino tem se bifurcado em atitudes da feminilidade tradicional e para textos que 
nos remetem a uma feminilidade baseada no prazer (GEHARTY, 2006, p.317, 
tradução nossa). 

 

É importante que não recriminemos as atitudes das mulheres ou suas crenças e 

escolhas, mas que compreendamos o que está por trás disso, e seus porquês, de forma 

contextual. 
 

Eu a imagino enquanto dança e canta na frente do espelho: esse ato pode ser 
compreendido como uma atuação, uma fantasia da possibilidade de ser alguém ou 
alguma coisa diferente do que se é [...] o que a figura atual da garotinha erotizada 
carrega? Quais as fantasias projetadas nela ou para ela e como essas fantasias 
interagem com os cenários fantasiosos da pequena menina da classe trabalhadora 
criam para si mesmas e suas vidas? (WALKERDINE, 2006, p.236-238, tradução 
nossa). 

 

Há, ainda, grande possibilidade de a mulher, por si só, desejar, de maneira consciente 

ou não, ser outra pessoa/“coisa”. De maneira mais acentuada, as mulheres sofreriam do 
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mesmo complexo, especialmente aquelas menos abastadas e aquelas que se encontram muito 

longe dos padrões definidos. 

 

 

1.3 Mediações culturais e suas imbricações 

 

Na América Latina, o principal estudioso do tema das Mediações Culturais, cuja obra 

terá especial valia neste item, é Jesús Martín-Barbero. O autor (2009) afirma que, entre a 

produção da mensagem e o ato de recepção, há um espaço preenchido pela cultura e suas 

dinâmicas, os lugares das mediações culturais. Tais “lugares” encontram-se definidos 

principalmente em três instâncias: cotidianidade familiar, temporalidade social e 

competência cultural. 
 

Direcionando sua delimitação para o campo específico da televisão, o autor define 

cotidianidade familiar como proximidade dos personagens e dos acontecimentos: “um 

discurso que familiariza tudo torna ‘próximo’ até o que houver de mais remoto e assim se faz 

incapaz de enfrentar os preconceitos mais ‘familiares’” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.297). 
 

Vale a pena ressaltar que, segundo o autor, a cotidianidade familiar não se restringe ao 

âmbito da recepção, mas o meio também estabelece (e propicia) uma relação de proximidade 

com o público. Este processo está intimamente ligado à temporalidade social, pois o 

identificar-se com o que é apresentado não apenas está ligado à chave daquilo que é exposto 

(e imposto), mas também é definido pela chave da escolha do espectador, ativo neste 

processo. 
 

O caráter ativo do receptor situa-se para além do aspecto temporal meramente 

cronológico. Há a possibilidade de o espectador rever, resgatar o que foi perdido, sem a 

necessidade de abrir mão das outras atividades diárias. O ato de assistir à televisão, assim, 

coleciona uma espécie de perda do caráter ritualístico do momento apreciativo, tornando-se 

uma prática a ser adequada por entre as atividades cotidianas e ordinárias: 
 

Cada programa, ou melhor, cada texto televisivo remete seu sentido ao cruzamento 
de gêneros e de tempos. Enquanto gênero pertence a uma família de textos que se 
replicam e reenviam uns aos outros nos diferentes horários do dia e da semana 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p.298). 

 

Como já mencionado neste trabalho, aproximamo-nos do intrincado conceito de 

competência cultural, uma vez em que os sistemas de identificação (que resultará nas 

escolhas de apreciação, de apropriação estética, de consumo) configuram-se a partir das 

possibilidades de compreensão do público. 
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No processo de apropriação estética, assim como nos processos de aprendizagem, os 

sinais e acontecimentos são como textos a serem lidos e compreendidos. Cada indivíduo é 

portador de uma história baseada em experiências diversificadas, inseridas e vivenciadas em seu 

ambiente cultural. O imaginário de cada um é impregnado desses elementos. Sendo assim, 

embora refiram-se especificamente à arte cinematográfica, podemos levar o pensamento de 

Edgard Morin a outras formas de vivência cultural: “O filme, ao mesmo tempo em que representa, 

significa. Abarca o real, o irreal, o presente, o vivido, a recordação e o sonho, a um nível mental 

comum. É, como o espírito humano, tão mentiroso quão verídico, tão mitómano quão lúcido” 

(MORIN, 1970, p.242). 
 

Embora sejamos livres para escolher gêneros e classificações daquilo que desejamos 

acompanhar nas mídias, tudo o que apreendemos e partilhamos nos torna seres em constante 

mutação; processo semelhante ocorre com os processos de aprendizagem, que consistem em 

uma evolução gradativa, eliminando qualquer possibilidade de “desaprendizado”, uma vez 

que o indivíduo já sofreu transformações cognitivas ao interagir com um objeto e com o meio. 

 

Os elementos que são inerentes às relações entre construção imaginária e produção de 

sentidos são abarcados pelas mediações culturais. As conexões entre um objeto sujeito à 

compreensão e as relações inter e intrapessoais compõem o campo dos estudos das 

mediações. Assim, podemos considerar a cultura de massa como um conjunto de meios 

comunicacionais utilizados por parte do público nesse processo, como já afirmara Edgard 

Morin: “Dizer ‘cultura de massa’ equivale, em geral, a nomear aquilo que é entendido como 

um conjunto de meios massivos de comunicação” (MORIN, 1970, p.196). 
 

A sociedade de massas, portanto, abarca grandes contingentes de pessoas, sem 

maiores discriminações, fomentando a sensação de pertencimento e inclusão. Segundo Jesús 

Martín-Barbero: “Essa inserção das classes populares nas condições de existência de uma 

‘sociedade de massas’ levará o movimento popular a uma nova estratégia de alianças” 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p.225). Vale dizer, em uma sociedade de massas, a sensação de 

pertencimento pelo fim da “marginalização” de um considerável contingente de pessoas, 

surge, aparentemente, como uma nova possibilidade de justiça social. 
 

Um dos fatores cujas imbricações podem levar a uma aceitação massiva de uma 

produção cultural é a chamada “simulação de contato”, que possibilita uma sensação de 

proximidade, da compreensão mútua e compatibilidade linguageira, como a “retórica do 

direto”, definida (em relação especifica ao âmbito da televisão), por Martín-Barbero (2009, 

p.296): “[...] o dispositivo que organiza o espaço da televisão sobre o eixo da proximidade e 

da magia de ver [...]”. 
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Atualmente, podemos ressignificar essas palavras contextualizando-as nos âmbitos de 

outras manifestações (ao longo deste trabalho, notadamente as musicais), que hoje exigem 

também o componente imagético, como as vestimentas dos músicos, a concepção dos 

cenários dos shows, entre outros elementos que serão detalhados adiante. 

 

Ainda em se tratando das especificações da instância da recepção, podemos tomar 

como premissa o caráter ativo do receptor que, numa situação apreciativa, independentemente 

do objeto em questão, estabelece uma via de mão dupla com o emissor. Ou seja, a re-ação de 

ambos os participantes desse processo comunicativo é de extrema importância. Portanto, o 

olhar deve voltar-se também àquele que observa, que aprecia (e/ou consome). 
 

A recepção seria, portanto, também, de certa forma, uma produção, cujas 
determinantes se trata de novo de descobrir, já não pelo lado do autor, mas pelo 
lado do leitor. Um discurso, pois, que poderíamos tanto apelidar de “estética da 
recepção” como “poética da recepção” (CRUZ, 1986, p.57). 

 

Pela possibilidade de compreendermos “o leitor” como o receptor, em se tratando de 

manifestações artísticas (literárias, musicais, teatrais, cinematográficas, televisivas, via 

internet ou folclóricas e regionais) o mecanismo é o mesmo: o processo de recepção deve ser 

analisado de maneira a reconhecer, por meio de suas escolhas artístico-culturais, traços 

identitários de um receptor inserido numa comunidade, num ambiente cultural. 
 

Atualmente, com a multiplicação das possibilidades de acesso, compartilhamento e 

difusão de informações, os pequenos grupos de apreciadores de um produto/artista específico, 

outrora fragmentados, encontraram uma forma de manter maior e mais amplo vínculo. 

Podemos, assim, encontrar, no âmbito das mediações culturais, maneiras de observar 

processos de identificação. Tal observação é ainda mais rica quando nos aproximamos do 

caso de um fenômeno de massa, tal como o do cantor Michel Teló. Nota-se tal fato pelo 

descrito na matéria de Carlos Guerra: 
 

Um fato inusitado mostra o nível de popularidade de Michel Teló (e o hit “Ai, se 

eu te pego”) na Espanha. Durante os festejos da Semana Santa, em Alhama de 

Múrcia, uma procissão religiosa teve como tema musical o maior sucesso do 

sertanejo. No Brasil, outro fato curioso envolveu o cantor e religião, em 9 de 

outubro de 2011. Segundo o site Gospel Prime, durante as transmissões da parte da 

tarde na Rádio Gospel FM e também da Rede Gospel, nos cultos ministrados pela 

“bispa” Sônia Hernandes e pelo seu marido, “apóstolo” Estevam Hernandes, 

algumas músicas diferentes foram ouvidas como temas de fundo. “Ai, se eu te 

pego“, de Michel Teló e “Balada“, de Gustavo Lima, entre outras, invadiram a 

transmissão, deixando os fiéis um tanto quanto confusos (GUERRA, online, 2012). 
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O relato corrobora as palavras de Jesús Martín-Barbero: “O campo daquilo que 

denominamos mediações é constituído pelos dispositivos através dos quais a hegemonia 

transforma por dentro o sentido do trabalho e da vida da comunidade” (MARTÍN-

BARBERO, 2009, p.265). 
 

Por meio dessa afirmação podemos compreender que há uma forma de transmissão 

que associa as esferas do meio, da mensagem e da vida em comunidade. Tal forma se 

configura pelos diferentes tipos de linguagem que atuam no processo comunicacional e 

constroem redes de interação entre uma esfera e outra. 

 

1.3.1 Cotidianidade e mídia 

 

Forjar teias de relacionamento, redes de compartilhamento e, até mesmo, padrões de 

comportamento, são facetas de uma espécie de reconstituição dos fatos da realidade 

contemporânea por conta dos avanços (e das características) dos aparatos da tecnologia 

midiática. 
 

As comunicações eletrônicas são ambientes simulados da mídia destinados a 
recriar o real. Telefones, filmes, rádio e televisão devem enganar iludir nossos 
sentidos. Uma conversa por telefone, por exemplo, dá a uma pessoa a impressão de 
estar lá, embora se possa estar a mil quilômetros de distância (RIFKIN, 2001, 
p.137). 

 

Intitulados por Jeremy Rifkin como “intermediários culturais”, diversos grupos de 

pessoas surgem como uma nova classe social, com habilidades inatas e talentos múltiplos que 

lhes possibilitam criar um público a partir de produções criativas com base em experiências 

cotidianas. 
 

O poder real da nova classe de “intermediários culturais” reside em seus ativos 

intangíveis - seu conhecimento e criatividade, sua sensibilidade artística e 

habilidades como empresários, sua experiência profissional e talento para o 

marketing. São os artistas e intelectuais, gênios publicitários e comunicadores, 

astros e celebridades empregados pelas empresas internacionais e por 

empreendimentos domésticos para unir o público e as produções culturais em uma 

rede de experiência vivida (RIFKIN, 2001, p.148). 

 

Percebemos uma mudança significativa não somente na configuração das produções, 

mas igualmente na configuração do consumo contemporâneo. Grande parte do caráter de tal 

transformação é atribuída à mídia e ao seu papel, sobretudo nas relações entre a nova espécie 

de consumo e uma “nova espécie de indústria cultural”. Assim como afirma Massimo di 

Felice (2010, p.29): “A análise do papel da mídia foi considerada determinante para 

interpretar o significado do advento da nova cultura de massa, sobretudo na sua constituição 

como cultura homologadora e dominadora”. 
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Por conta da mudança da configuração da produção industrial para a produção 

cultural, nota-se a transição da criação da arte para a economia da experiência. 

 
 

 

Estamos fazendo uma mudança de longo prazo da produção industrial para a 
produção cultural [...] A metamorfose da produção industrial para o capitalismo 
cultural está sendo acompanhada por uma mudança igualmente significativa da 
ética do trabalho para a ética da diversão [...] Estamos fazendo a transição para o 
que os economistas chamam de economia da “experiência”– um mundo em que a 
própria vida de cada pessoa se torna, de fato, um mercado comercial (RIFKIN, 
2001, p.6). 

 

A produção industrial voltada para o consumo também está baseada nos valores 

simbólicos e representativos que tem para o público: 
 

A simbologia está correlacionada à substituição do real desejado. O símbolo 
remonta às fases evolutivas descritas por Freud. Ele tem uma significação abstrata, 
são as representações que temos no nosso mundo inconsciente. Todo símbolo 
causa uma repercussão emocional de difícil explicação em conjunto (CREPALDI, 
2008, p.217-218). 

 

Diante das diversas possibilidades de experimentar a “nova realidade”, por meio das 

novas mídias, percebe-se (embora imbricada ao fenômeno de horizontalidade 

comunicacional) a liderança de países com posições econômicas superiores, fomentando, 

assim, a ocidentalização e/ou americanização inerente(s) ao processo de globalização por 

meio de filmes, seriados e música. 
 

Como a maioria desses conglomerados midiáticos pertence a países poderosos dos 

pontos de vista econômico, político e militar, pode-se considerar a globalização 

como sinônimo de ocidentalização (ou até de americanização, dada a extensão do 

cinema hollywoodiano, das séries de TV ou da música pop norte-americana) do 

mundo (CARDOSO; SANTOS; VARGAS, 2009, p.20). 

 

A ocidentalização, como um fenômeno proveniente do processo de globalização que 

não se associa a um processo de dominação, define-se mais proximamente com os processos 

de escolha dos públicos diante da maioria de imagens provenientes dos territórios/produtores 

mais abastados. 
 

O avanço tecnológico tem função transformadora em várias esferas das atividades 

humanas, sobretudo em relação aos atos comunicacionais diários. Os dispositivos 

fomentadores de uma relação comunicativa no âmbito das tecnologias também servem como 

aliados no desempenho coletivo. 
 

Tal desempenho é pautado pelas ações e compartilhamentos em rede e configuram 

parte significativa das relações ordinárias das pessoas, das atividades consuetudinárias de 

consumidores, enfim, do cotidiano. A exibição pública, a espetacularização, o 
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sensacionalismo, passam a ter uma maior importância para que, aos elementos ordinários hoje 

presentes nas manifestações artístico-culturais, possamos agregar caráter de espetáculo.  

Discorre Martín-Barbero: 

 

Uma matriz que não opera por conceitos e generalizações, mas sim por imagens e 
situações; excluída no mundo da educação oficial e da política séria, ela sobrevive 
no mundo da indústria cultural, onde permanece como um poderoso dispositivo de 
interpelação do popular (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.249). 

 

O autor complementa, ainda: 
 

A deformação opera pela transformação da festa em espetáculo: algo que já não é 
mais para ser vivido, mas visto e admirado. Convertida em espetáculo, a festa, que 
no mundo popular constituía o tempo e o espaço de máxima fusão do sagrado e do 
profano, passará a ser o tempo e o espaço em que se fará especialmente visível o 
alcance de sua separação: a demarcação nítida entre religião e produção agora sim 
opondo festa e vida cotidiana como tempos do ócio e do trabalho. Só o capitalismo 
avançado, o da “sociedade do espetáculo”, refuncionalizará a oposição produzindo 
uma nova verdade para sua negação (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.136). 

 

A natureza em rede dos aparatos tecnológicos possibilita que qualquer assunto público 

ou ficcional faça parte da vida cotidiana: 
 

É no espaço de intermédio, universo entre o espaço público e o espaço privado, 
onde se entrelaçam e se cruzam cada vez mais estas esferas, fazendo de nossa vida 
cotidiana um contínuo ir e vir entre esses como polos. Como consequência desse 
processo é gerado um processo de retroalimentação e transformação das esferas 
pública e privada que produz constantes e crescentes modificações nas mesmas. 
Desta dinâmica incide na mudança de nossa identidade pessoal, como também na 
sociedade e do sujeito coletivo, modificando-se da mesma forma 
(TAGLIAGAMBE, 2009, apud GALINDO, 2012a, p.121). 

 

Da arte ao entretenimento, caminhamos rumo a produções culturais mais abrangentes, 

que visam a ampliar o público. Tais produções podem estar mais definidas pelo discurso que 

intenta seduzir o imaginário de um público do que por um discurso que intenta consolidar o 

conteúdo. 
 

Tudo o que se apresenta, representa. Cada vez mais a imagem vem se tornando o 

ponto crucial das manifestações artístico-musicais. No caso de uma apresentação musical de 

um fenômeno de massa, a vestimenta, o cenário, as cores, as expressões e os gestos são 

elementos que, entrelaçados, compõem a fruição artístico-cultural. 

 
 

Você vê na música. Um sucesso recorde na década de 50 era apenas uma música. 
Um sucesso atual requer uma música, um visual, um vídeo e um produtor de demo. 
Como podemos explicar o sucesso das Spice Girls? Você vê na formação das 
organizações (NORDSTRÖM; RIDDERSTRALE, 2001, p.110). 
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O cuidado e o enfoque na imagem não se fazem ausentes nas manifestações musicais, 

em que esta poderia estar em segundo plano. Os símbolos, conceitos e as mediações formarão 

um complexo comunicacional por meio da linguagem; mais, pelo discurso escolhido. Este 

deve estar mais adequado ao público que o apreende esteticamente do àquele que o profere. 

Há que se conquistar as pessoas de forma que seu imaginário se identifique com o discurso 

apresentado. 

 

1.4 Mídia e consumo 

 

Por longo período de tempo, o consumidor era visto de forma generalizada e 

padronizada; as estratégias de marketing a ele direcionadas eram, portanto, concebidas de 

forma igualmente generalizada e padronizada. Atualmente o consumidor é estudado a partir 

da compreensão de vários aspectos provenientes de uma concepção multi ou, ao menos, 

interdisciplinar. 
 

Durante muito tempo, o consumidor tem sido considerado o centro das estratégias, 

mas sem chegar a ser uma variável de interação ativa ou efetiva, porque tem sido 

estudado, monitorado e medido através de seu comportamento padrão, e decidir, 

sempre tem sido uma abstração concebida mediante a portação sistemática da 

psicologia, da sociologia, da economia e mais recentemente, da antropologia 

(GALINDO, 2012b, p.9, tradução nossa). 

 

Entretanto, em tempos de expansão tecnológica e competição acirrada, pode-se 

também ler o consumidor enquanto ser relacional, provido de elementos comunicacionais que 

apresentam e representam determinações na esfera mercadológica. 
 

Contudo, à medida que o mercado se tornou complexo, as relações comerciais mais 

competitivas, a contribuição da tecnologia nos avanços dos processos de produção, 

gestão e comunicação se consolidaram. É o descobrimento do consumidor, é dizer, 

é um ser humano e como tal se relaciona, já que é um ser social e, portanto fala, se 

comunica (GALINDO, 2012b, p.10, tradução nossa). 

 

Em sintonia com o avanço tecnológico, atribuímos o conceito de universalidade no 

processo de consumo, pois ao sujeito é possível estar conectado, agindo sobre o meio 

constantemente e em tempo real. No campo do consumo de música, especialmente caro a este 
 
trabalho,  podemos  aventar  uma  espécie  de  padronização  estética,  mas  que  sofre 
 
transformações o tempo todo. 
 

Tal qual relacionar o novo consumidor com os avanços tecnológicos (os quais se 
tem acesso e domina), seria uma grande tentação ver ao consumidor atual como 
universal e presente em todas as práticas de consumo. Podemos, sim, aceitar o feito 
de que estamos conectados a um mundo mercado e o consumo é a nossa meta, 
tanto no processo de sobrevivência como de relação no espaço social (GALINDO, 
2012b, p.23, tradução nossa). 
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Entretanto, mesmo diante de linhas distintas de marketing, há um ponto de 

congruência entre elas: a interação com o cliente. 

 

 

Contudo, o elemento comum do marketing neste milênio é a busca constante da 
relação com o cliente, centrando-se nas marcas e nos produtos criando percepções 
de valor no ato de troca e viabilizando cada vez mais o acesso aos bens e serviços. 
Isso, em uma ordem na qual os serviços que se caracterizam por sua condição de 
inteligibilidade que precede os produtos (entendido como commodity), dado ao 
nível de padronização estética, funcional e de qualidade (GALINDO, 2012b, p.81, 
tradução nossa). 

 

O ponto central da definição de “capital social” deixa de lado a perspectiva puramente 

material e migra a decisão do ato de consumo a uma esfera conceitual. 

 
 

Se a ideia central do conceito de capital social é que as redes sociais implicam o 
esforço de cada um para obterem vantagens materiais, psicológicas e sociais para a 
rede, convêm considerar que a sociedade se caracteriza por sua heterogeneidade 
com perfis cada vez mais mutáveis (GALINDO, 2012b, p.107, tradução nossa). 

 

Do ponto de vista do campo da psicologia, podemos aventar que vivemos em um 

mundo em que as regras são escassas e o medo é relativo; portanto, a “liberdade” seria um 

bem a ser prezado acima de tudo. Excesso seria a “palavra da vez”, o que acabaria se 

cristalizando em uma regra que parece substituir as ausências. Ou seja, o consumo seria a 

forma pela qual se alimentaria o indivíduo na “ladainha das frustrações”. 
 

Ao abordar a economia da frustração, Chetochine recorre ao psicanalista Charles 
Melman, discípulo de Lacan, que ao avançar sobre a obra de Freud apresenta uma 
leitura acerca da frustração como um passo além da cultura da neurose, é dizer, 
mostra o desfrutar de uma sociedade livre, sem regras e restrições, sem pressões ou 
sanções, sem medo, em definitivo, uma liberdade na qual a norma é o excesso 
(GALINDO, 2012b, p.36, tradução nossa). 

 

Dessa maneira, podemos compreender que, diante de uma sensação de escassez 

proveniente da possibilidade de excesso (de forma inconsciente, para nos reportarmos, 

brevemente, a um conceito psicanalítico), somos impulsionados a realizar atividades que de 

forma imediata atuam sobre as frustrações do indivíduo. 
 

A parte frustrada de nosso comportamento é remetida para a área não verbal, 
inconsciente, chamada id, que age impulsionando o comportamento no sentido do 
imediatismo. É o responsável pelos atos impulsivos sobre os quais o indivíduo tem 
pouco ou nenhum controle (CREPALDI, 2008, p.218). 

 

O prazer, a sensação de satisfação e até mesmo de saciedade, se dão por meio das 

atividades de consumo, como uma necessidade atendida em curto prazo e com rapidez. Não 

se trata de um estudo psicológico sobre as frustrações, entretanto. Trata-se de uma análise 
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sobre o indivíduo enquanto ser social, com base na realização das atividades frente às suas 

frustrações e neuroses. 
 

[...] a essência deste novo enfoque, para satisfazer as necessidades do consumidor, 
passa agora a significar a fruição e o fluir do prazer através de desejos legítimos 
para cada cliente, é dizer, se resolvem as frustrações [...] é evidente que a 
frustração é algo muito mais complexo e tem a ver com a privação de uma pulsão, 
entendida como processo essencialmente dinâmico e que pode tanto tomar a forma 
de um instinto como de um desejo, segundo Freud (1939) ela simplesmente existe 
como uma energia, capaz de propulsar o organismo para uma meta/objetivo 
promovendo assim um equilíbrio na tensão ou na fonte pulsional (GALINDO, 
2012b, p.37-38, tradução nossa). 

 

A busca por satisfação de prazer não se relacionaria somente com sentimentos, mas 

com sensações e, também, estaria relacionada a conceitos, autoimagem, ideologia e status 

social. 
 

O consumidor procura se espelhar sempre em um patamar social superior para 
projetar seus anseios de consumo. Marcas conhecidas e avaliadas pelo grupo são 
sempre indicadoras de status [...] Qualidade para esse mercado é um conjunto de 
atributos que integra reconhecimento de marca (MARIN, 2008, p.104). 

 

Inerente à busca de significação nesse processo, no processo de abstração do consumo, 

a matéria é substituída pelos conceitos. 
 

Na nova economia de rede, o que está sendo realmente comprado e vendido são 
ideias e imagens. A corporificação dessas ideias e imagens se torna cada vez mais 
secundária ao processo econômico. Se o mercado industrial foi caracterizado pela 
troca de bens, a economia de rede é caracterizada pelo acesso a conceitos, inseridos 
em formas físicas (RIFKIN, 2001, p.39). 

 

Podemos enxergar o ato de consumo relacionado às experiências (ou ausência de 

experiências) e resultados esperados (ou inesperados) como uma fonte motivadora. 
 

Afirmam, ao se utilizarem como exemplo o consumo e a fabricação de carros, Nordström e 

Ridderstrale: “O valor não está mais no metal ou no motor. Em vez disso, o valor está nos 

elementos intangíveis” (NORDSTRÖM; RIDDERSTRALE, 2001, p.21). 
 

O intangível, portanto, é concebido no locus do imaterial, na significação do ato de 

consumo e da escolha em relação ao que o objeto representa ao consumidor. O acúmulo de 

capital e compra de produtos é substituído hoje pelo consumo de conceitos, expresso em 

redes. 
 

É importante que se reconheçam os elos indissociáveis com os consumidores: “quando 

a marca é a primeira a ser lembrada pelo consumidor, em dada categoria de produtos, diz-se 

que a marca é top of mind.” (YANAZE, 2011, p.352). O consumo material, muitas vezes não 

vale por si, devendo estar apoiado em outras formas de consumo, agora com contornos 

simbólicos. Faz-se, portanto, fundamental que o produto e a marca “oferecidos” estejam 
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atrelados a uma ação ou a um conjunto de ações para que possam ser identificados e 

incorporados por seus consumidores em conjunto, coletivamente. Parafraseando Jeremy 

Rifkin (2001, p.75), com o fim das vendas e da partilha de ganhos, a posição de cliente vai 

além: vai para uma posição de parceria. Hoje em dia, a carruagem vira abóbora antes das doze 

badaladas. 
 

Desta forma caminhamos rapidamente para uma conclusão lógica, pois se é 

possível aceitar um comportamento coletivo como padrão, também é lógico que as 

estratégias aplicadas aos negócios sejam semelhantes e com resultados similares. 

Todavia quando pensamos no consumidor contemporâneo, vamos encontrar 

algumas diferenças e alguns limites sobre esta compreensão do espaço simbólico 

que envolve o ser humano entendido como um ser globalizado, informado, livre e 

autônomo (GALINDO, 2012a, p.13). 

 

Justifica-se a importância da credibilidade adquirida pela marca no processo. Para 

tanto, utilizamos, a fim de exemplificação, um dos seriados mais vistos no mundo, de 

produção estadounidense, Sex and the City. Por se tratar de uma série de significativa 

penetração por diferentes públicos ao redor do mundo, faz-se relevante nesse ponto de nossa 

pesquisa. 
 

No enredo das seis temporadas, que tiveram continuação em dois filmes, as grandes 

marcas da personagem principal, Carrie Bradshaw, eram sua paixão por comprar e colecionar 

sapatos e seu interesse pelos conflitos afetivos do cotidiano feminino. A ação da personagem, 

que passa longo tempo das seis temporadas comprando sapatos de uma mesma marca (e 

chegou até a ter problemas com o espaço de sua moradia por causa disso), sugere ao 

consumidor criar meios para também fazer-se fiel à marca em questão, a fim de, por ela, 

manter seu status ideológico e mobilizar-se de modo a sempre adquirir seus produtos. 
 

Percebemos que o desejo do consumidor é estimulado pelo envolvimento emocional/afetivo 

por uma associação que levará, por fim, ao consumo e à possibilidade de “fidelização” desse 

consumidor. 
 

Daniel dos Santos Galindo (afirma que: “as necessidades do consumidor, passam 

agora a significar e fruir o prazer através de desejos legítimos a cada cliente, ou seja, resolve 

as frustrações” (GALINDO, 2012a, p.37). 
 

Estabelece-se uma maior valorização do capital cerebral em detrimento do capital 

monetário no ciberespaço, locus no qual as práticas de consumo se assemelham ao 

relacionamento forjado pela mídia inserida no complexo da indústria cultural em relação aos 

consumidores. 
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No ciberespaço, os relacionamentos entre fornecedores e usuários assemelham-se 
cada vez mais aos tipos de relacionamentos que as indústrias da cultura têm forjado 
com públicos no decorrer dos anos. Estamos entrando em um período mais cerebral 
de capitalismo, cujo produto é o acesso ao tempo e à mente (RIFKIN, 2001, p.23). 

 

No âmbito específico do consumo musical, é possível notar a transformação no 

processo de fruição estética. Quando apreendida por aparatos tecnológicos desprovidos de 

imagem (apresentações ao vivo, gravações em disco, programações radiofônicas), a música 

era apreendida fundamentalmente por meio da audição, enquanto manifestação artística 

sonora. Quando apreendida por aparatos tecnológicos munidos de imagem (televisão, 

gravações em DVD) a música passa a ser apreendida por meio da audição somada à visão, 

enquanto manifestação artística audiovisual. Quando apreendida por aparatos digitais que 

permitem o compartilhamento em rede (YouTube, sites que permitem o download de música), 

a fruição estética audiovisual ganha o caráter de audição-compartilhada. Note-se que as outras 

espécies de apropriação estética também poderiam ser compartilhadas, no entanto a apreensão 

por aparatos digitais que permitem o compartilhamento em rede preveem o 

compartilhamento; ocorre, portanto, uma transformação na natureza da apropriação estética. 
 

Além da já citada mudança da produção industrial para a produção cultural, notamos a 

transição da criação da arte para a economia da experiência. 
 

Da arte ao entretenimento, caminhamos rumo a maiores públicos, menos segregados e 

produções culturais mais abrangentes, pautadas por um novo discurso, mais próximo do 

imagético. 
 

A construção imaginária, enquanto causa, recebe nosso olhar direto. Contudo, aquilo 

que o objeto representa é o agente motivador do ato. Esse processo de significação é 

individual, abstrato e inconsciente. 
 

A simbologia está correlacionada à substituição do real desejado. O símbolo 
remonta às fases evolutivas descritas por Freud. Ele tem uma significação abstrata, 
são as representações que temos no nosso mundo inconsciente. Todo símbolo 
causa uma repercussão emocional de difícil explicação em conjunto (CREPALDI, 
2008, p.217-218). 

 

A lógica operacional das indústrias midiáticas (e suas transformações), dos hábitos de 

consumo e até mesmo da proliferação de “produtos culturais” fazem parte do que Henry 

Jenkins chamou de “fenômeno da convergência”. 
 

A convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias. 
Entretenimento a única coisa que flui pelos múltiplos suportes midiáticos. Nossas 
vidas, relacionamentos, memórias, fantasias e desejos também fluem pelos canais 

de mídia (JENKINS, 2008, p.43). 
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Da mesma forma que a dinâmica social delineia as comunidades, tanto as redes de 

comunicação quanto as marcas assim fazem com as relações interpessoais em que está 

imbricado o ato de consumo e a forma como este é realizado. 
 

Assim como a dinâmica social das comunidades on-line reafirma e/ou redefine a 
fidelidade à marca de membros individuais, uma dinâmica similar modela as 
formas como as pessoas consomem mídia e produtos, nas famílias ou entre amigos 
(JENKINS, 2008, p.117-118). 

 

Assim como estão sendo reformulados os conceitos da própria virtualidade, poderia 

ser reformulado o conceito de ser social em relação à virtualidade. 
 

Abrem-se assim, as possibilidades de se pensar um novo conceito de virtualidade, e 

também outro conceito de social. A sociedade a código aberto, mais do que um 

conjunto de definições e de conceitos, é também uma prática e uma forma de 

habitar, na qual construímos conteúdos e nos apropriamos do mundo através das 

tecnologias digitais (FELICE, 2010, p.57-58). 

 

Percebemos, assim, que as tecnologias digitais (tão presentes no cotidiano 

contemporâneo) influenciam as relações sociais e as interatuações com o mundo. Desse 

modo, no próximo capítulo refletiremos, dentro do recorte musical, acerca da música de 

consumo e, mais especificamente, das transformações da música sertaneja, outrora ligada à 

vida bucólica do sertão brasileiro, e que atualmente atinge elevados patamares de consumo 

urbano, relacionados à evolução e proliferação de aparatos tecnológicos e midiáticos. 
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Capítulo II – Apreciação Musical e as Transformações da 
 

Música Sertaneja 

 

O processo de recepção em relação à música não se dá somente do âmbito da análise e 

do conteúdo musical. É um processo que merece um olhar multidisciplinar e que, 

dificilmente, será abordado em sua totalidade por meio de um único trabalho. Traçamos a 

direção que parte da comunicação, passando pela sociologia e antropologia, a fim de trilhar o 

caminho da música de massa no Brasil contemporâneo. Escolhemos o gênero Sertanejo 

Universitário pela sua ampla disseminação. Durante esse trajeto, perceberemos que há a 

compreensão da música enquanto manifestação cultural; contudo, há a repetição da carga 

negativa acerca de uma forma musical recorrente. Portanto, neste capítulo, encontraremos 

dados contrapostos para construir um background do qual extrairemos o que se fará relevante 

para reconstruirmos a história de forma sincrônica, reconstituindo as mudanças 

comportamentais do público em relação à música. 

 

 

2. Música e apreciação musical 

 

O processo de apreciação musical está diretamente ligado à construção simbólica e 

permeia as relações entre som, silêncio e ruído. O meio e a sociedade são determinantes nesse 

processo, pois, com base nesses elementos, possibilitam ao cérebro adaptar-se aos diversos 

tipos de sons que nos cercam e às suas transformações. Segundo Bauer e Gaskel (2000, 

p.336): “As tentativas de considerar a música e o ruído como dados sociais devem pressupor 

uma relação sistemática entre os sons e o contexto social que os produz e os recebe”. 

 
A observação sobre grupos que consomem determinada música é um dos três passos 

na construção de indicadores da construção cultural musical. Os sons constituem um meio de 

representação que, segundo Martin Bauer e George Gaskell (2000, p.367): “são 

condicionados pelos seus contextos sociais e por isso são marcados por eles”. 

 
Complementamos, ainda, com Harnoncourt: 
 

Da Idade Média à Revolução Francesa, a música sempre foi um dos pilares de 
nossa cultura, de nossa vida. Compreendê-la fazia parte da cultura geral. Hoje, no 
entanto, ela se tornou um simples ornamento que permite preencher noites vazias 
com idas a concertos ou óperas, organizar festividades públicas ou, quando ficamos 
em casa, com a ajuda dos aparelhos de som, espantar ou enriquecer o silêncio 
criado pela solidão (HARNONCOURT, 1984, p.1). 
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Isso evidencia uma constante transformação cognitiva no ato de apreciação e fruição 

musical. As relações do meio com os recursos externos influenciam no reconhecimento e na 

adaptação aos sons e, portanto, o indivíduo que modifica seu meio é também modificado por 

ele. Assim, o ser humano torna-se criador de suas condições e, a partir delas, tenta se adaptar 

para que esteja preparado para as novas transformações. Assim também funciona o nosso 

processamento auditivo em relação à música. 
  

Essa modificação radical da significação da música processou-se nesses últimos 
dois séculos com uma rapidez crescente. E ela fez-se acompanhar de uma mudança 
de atitude face à música contemporânea, aliás, face a face à arte em geral, porque, 
como a música era parte essencial da vida, ela tinha forçosamente que nascer do 
presente. Ela era a língua viva do indizível e só os seus contemporâneos podiam 
compreendê-la. A música transformava o homem - tanto o ouvinte como o músico. 
Devia ser sempre criada com o novo, da mesma forma que os homens deviam 
construir para si novas moradas que correspondessem a um novo modo de 
existência, a uma nova modalidade de vida espiritual (HARNONCOURT, 1984, 
p.1-2). 

 

Mencionamos aqui um fenômeno em que, da posição de receptor, o ouvinte torna-se 

emissor, a partir de um comportamento e da compreensão de si mesmo, o que permite 

expressar-se com base naquilo que apreendeu da expressão do outro. A compreensão se faz 

possível seguida do processo de assimilação de fatos experimentados anteriormente. 
 

É a partir dessa distinção entre o expressar-se pela música e esta observada pelo 
outro como expressão, que entendemos o triste destino material e o feliz destino 
espiritual dos quais participam muitos grandes compositores ao longo da história, 
os quais souberam compor seus sons do melhor modo para que expressassem seus 
sentimentos, embora nem sempre tais composições fossem assimiladas por seus 
ouvintes coetâneos (FERREIRA, 2009, p.16). 

 

Antes mesmo da passagem do século XIX para o século XX, a comercialização da 

música já havia deixado de ter a forma exclusiva de peças grafadas em partituras e não mais 

dependia do público presente para a execução das mesmas. Com isso, surgiu uma mudança de 

postura do público que, até então, mobilizava-se com o intuito e com a necessidade de 

apreciar a música no exato momento da execução musical. Nessa época, surgiram os recursos 

de produção musical que possibilitaram as gravações. A profissionalização dos músicos (e 

dos outros profissionais da produção musical, como arranjadores e diretores artísticos) tornou-

se possível. Ampliaram-se, não somente o polo artístico, mas o mercadológico e o 

tecnológico. Ocorria, desse modo, um processo de exclusão dos grupos de indivíduos das 

classes sociais menos favorecidas financeiramente, que não podiam adquirir os aparatos 

necessários para usufruir da reprodução musical. 
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Faz-se, portanto, fundamental compreendermos o processo de (re) significação da 

música como o resultado da soma entre processos evolutivos e históricos, mediações 

culturais, práticas pessoais e coletivas, contextualização cotidiana e pertencimento. Isso 

porque toda a transformação existente na história do sujeito não pode ser apagada; ao 

contrário, deve ser assimilada aos outros acontecimentos, aspectos e aprendizados: “Os gostos 

musicais são, entre outras preferências partes de um habitus, ou estilo de vida, que informa 

um julgamento aceito sem discussão, de preferências e aversões, que é coletivamente 

partilhado pelos grupos sociais“ (BAUER, GASKELL, 2000, p.384). 
 

O julgamento sobre a qualidade musical pode existir na sua cientificidade artística por 

dados históricos e conceituais intrincados a sua análise. Porém, essa prática não se faz 

possível sob uma perspectiva sociocultural. Nosso olhar deve se dirigir, nesse caso, ao 

público. Cabe-nos explorar o contexto, pois épocas e gerações diferentes criam ouvintes 

diferentes, assim como a dualidade no processo de apreciação entre consonância e 

dissonância. Exemplificamos com Murray Schafer: “[...] consonância e dissonância são 

termos relativos e subjetivos. Uma dissonância para uma época, geração e/ou indivíduo pode 

ser uma consonância para outra época, geração e/ou indivíduo” (SCHAFER, 1977, p.68). 

 

 Complementando: 
 

Nosso cérebro (ou ouvido interno) capta todos os sons a que estamos expostos e 

adequa-se a eles, consciente ou inconscientemente. Vejamos um bom exemplo: 

“Antes da Revolução Industrial, o trabalho costumava estar associado à canção, 

pois os ritmos das tarefas eram sincronizados com o ciclo da respiração humana ou 

surgiam hábitos relacionados com as mãos e os pés”  
(SCHAFER, 1977, p.99). 

 

A música eletroacústica surgiu na proporcional medida da ampliação do progresso 

tecnológico e industrial. A ela foram acoplados recursos técnicos, amplificadores, extensões 

de instrumentos elétricos, para que pudessem satisfazer os ouvidos adestrados por uma nova 

ordem tecnológica e industrial. Possivelmente, em épocas em que os costumes de audição 

musical restringiam-se a concertos e aquisição de partituras, esses sons seriam considerados 

ruídos, justamente por conta da falta de hábito e pela requerida adaptação promovida pela 

experiência e vivência dos (e com) os sons. Toda transformação experimentada no modo de 

vida dos seres humanos implica mutações e influências em todos os outros segmentos. Assim, 

com o avanço tecnológico, os aspectos econômico, político, cultural, social, cognitivo, 
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experimentaram mudanças e o próprio aspecto tecnológico segue em constante 

transformação. 
 

A paisagem sonora lo-fi foi introduzida pela revolução industrial e ampliada pela 
Revolução Elétrica que se seguiu. A paisagem sonora lo-fi surge com o 
congestionamento do som. A revolução industrial introduziu uma multidão de 
novos sons, com consequências drásticas para muitos dos sons naturais e humanos 
que eles tendiam a obscurecer; e esse desenvolvimento estendeu-se até uma 
segunda fase quando a revolução elétrica acrescentou novos efeitos próprios e 
introduziu recursos para acondicionar sons e transmiti-los esquizofrenicamente 
através do tempo e do espaço para viverem existências amplificadas ou 
multiplicadas (SCHAFER, 1977, p.107). 

 

Podemos compreender, neste momento, que as transformações introduzidas com a 

revolução industrial possibilitaram a reprodução dos sons de forma à qual nosso 

processamento auditivo passava a ser exposto e com a qual nossos ouvidos passaram a se 

habituar. Surgiu a necessidade de que nas músicas fossem inseridos novos sons (timbres, 

percussões, efeitos, distorções). A possibilidade de ampliação e de interação com a produção 

musical nos mostra um diálogo entre música e contexto histórico social, o que torna explícito 

o fato de que a música (seus estudos, análises e manifestações) abraça outros aspectos das 

esferas humanas, para além do artístico. Com o passar do tempo e com o processo de 

industrialização, a exposição auditiva passou a tomar grandes proporções:  

 

As cacofonias do ferro projetaram-se sobre o meio rural primeiramente na forma 

de estrada de ferro e debulhadora. Podemos medir as fases das mudanças que 

sobrevieram à medida que a nova maquinaria do campo saía da Inglaterra em 

direção ao continente europeu. (SCHAFER, 1977, p.109). 

 
 

Murray Schafer sugere uma possível relação com a fácil aceitação de sons ruidosos 

por meio do poder que eles podem representar. O autor sugere uma análise do ruído por meio 

de uma alusão aos elementos da natureza como o trovão. 
 

A associação entre ruído e o poder nunca foi realmente desfeita na imaginação 
humana. Ele provém de Deus, para o sacerdote, para o industrial e, mais 
recentemente, para o radialista e o aviador. O que é importante perceber é que: ter 
o Ruído Sagrado não é, simplesmente, fazer o ruído mais forte; ao contrário, é uma 
questão de ter autoridade para poder fazê-lo sem censura. Onde quer que o Ruído 
seja imune à intervenção humana, ali se encontrará um centro de poder 
(SCHAFER, 1977, p.114). 

 

Assim, podemos relacionar a música com a busca de poder e a competitividade gerada 

no novo mundo industrial, não somente pela amplificação sonora, mas pela sua propagação e 

disseminação. Novas necessidades e estratégias provenientes da competitividade imposta pela 

indústria fazem amplificar os sons para chamar a atenção. No entanto, ao mencionar 

“amplificação” referimo-nos também à “ampliação”, uma vez que, com o rádio, a frequência 
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(tanto em relação à quantidade, quanto aos Hz), a propagação, as questões geográficas e 

físicas, também são afetadas e modificadas: 

 

O rádio amplia o excesso de som para produzir perfis grandemente expandidos, os 
quais também foram notados porque formavam espaços acústicos interrompidos. 
Nunca, antes, o som tinha desaparecido do espaço para aparecer novamente, à 
distância. A comunidade, que antes havia sido definida pelos sinos e gongos do 
templo, era-o agora pelo seu transmissor local (SCHAFER, 1977, p.136). 

 

A evolução histórica, a fim de exemplificar de maneira breve o funcionamento 

cerebral (ouvido interno), é de suma pertinência neste trabalho. No entanto, não cabe aqui 

entrar nos méritos do (in) correto, ou da perspectiva que melhor corresponda às melhorias ou 

ao perecer de alguns costumes e formas de apreciação e manifestação musical. Nosso objetivo 

em relação ao enfoque nas transformações socioculturais atreladas à música é o de evitar 

maniqueísmos para que este trabalho sirva como contextualização dos outros aspectos a serem 

estudados acerca do lugar da música em nossa sociedade. A partir de um ponto de vista 

comunicacional, já no século XXI vemos esse avanço de forma dialética e multidisciplinar em 

torno de questões relevantes. 
 

Do ponto de vista comunicacional, o século XXI, além do desenvolvimento da 
tecnologia, também é marcado pela confluência de fenômenos díspares que se 
acabam inter-relacionando. De naturezas distintas, esses diferentes processos têm 
sua gênese nos âmbitos tecnológico, econômico, político, cultural e social. Com 
uma dinâmica dialética, eles reafirmaram-se e nega-se contrapõem e 
complementam-se continuamente (CARDOSO; SANTOS; VARGAS, 2009, p.19). 

 

A seguir, veremos que a historiadora e socióloga Martha Abreu demonstra claramente 

a importância do viés sociológico nesse tipo de pesquisa. Ademais, ao sugerir respeito ao 

gosto com base na “raça”, entra no campo da antropologia, atribuindo ao “ouvinte” a mesma 

relevância da música e/ou do(s) interprete(s) em si, sobretudo no que tange aos fatores que se 

mantêm escondidos no campo do imaginário e que servem como estímulos, motivações e 

tendências. 
 

Dando algumas pistas para se compreender as razões que o levaram a considerar a 

“música popular” um fator de identidade nacional, Guilherme de Mello parte de 

uma constatação de que a música é a “arte mais sociológica”, a “mais leal do 

sentimento humano”. Sendo assim, o autor defende que o “sentimento música” é 

muito diferente entre diferentes partes do mundo. Depende do indivíduo e da raça a 

que pertence (ABREU, 2012, p.4). 

  

 Podemos compreender, portanto, a música enquanto arte por si só. Porém há todo um 

contexto que a cerca e que pode ser explorado. Esse é nosso intuito com a abordagem que se 

segue. 



60 
 

2.1 Música de Consumo: o aspecto cultural 

 

Quando nos referimos à música enquanto “produto”, não o fazemos com alguma 

intenção de emprestar à expressão uma carga negativa. Apenas atribuímos a nomenclatura de 

forma a associá-la com a questão de sua veiculação e disseminação pela ação do próprio 

público; afinal, a música é consumida: ingressos dos shows dos artistas são comprados, CDs e 

DVDs são vendidos, internet, rádio e televisão difundem os ídolos e as músicas de forma que 

seus produtos possam fazer parte do cotidiano das pessoas. É esse, portanto, o tipo de 

abordagem terminológica e “produto” e “consumo” não são mencionados aqui com algum 

significado pejorativo ou que pretenda diminuir, sequer substituir, o aspecto artístico de um 

fenômeno musical. 
 

Marcia Tosta Dias, em sua obra (2000), aborda, de uma forma contextualizada na 

atualidade, os preceitos de Adorno. A autora menciona, predominantemente, a definição de 

Theodor Adorno de clausura, o lugar do indivíduo pelo poder conquistado (pela sensação de 

proximidade estabelecida pela “música-mercadoria”), fugindo ao escopo da nossa 

perspectiva. Todavia, há outra possibilidade de leitura sobre a afirmação de Dias, que é a de 

pensarmos o consumo cultural (neste caso, especificamente musical) por meio de uma linha 

tênue entre possíveis radicalismos. A autora afirma: “nenhuma outra mercadoria cultural tem 

mostrado tamanha capacidade de interação com os demais media” (DIAS, 2000, p. 32). 

Compreendemos que, se a interação é fácil, de certa forma a acessibilidade tenha sido criada a 

partir da necessidade ou do desejo da massa. A autora complementa adiante: 
 

Assim a integração entre hardware e software traduz do ponto de vista tecnológico, 
a contradição básica presente em torno da indústria cultural: a forma mercadoria 
tem a peculiaridade de concentrar num produto único a dimensão material e a 
pretendida dimensão artística (DIAS, 2000, p.33). 

 

Onde há interação, há aceitação e satisfação. Isso não significa que os ouvintes adotam 

postura passiva nesse processo. Demonstra, entretanto, que apesar de cada indivíduo trazer 

uma história dentro de si, encontra-se inserido em um meio preenchido pela diversidade. Essa 

situação gera um quadro polifônico, em que várias vozes (ideais, culturas e ideologias) são 

agregadas. Dentro desse cenário, em relação à música (mesmo que inconscientemente), o 

imaginário permite que encontremos algum elemento em comum com toda essa diversidade e, 

dessa forma, possibilita o diálogo entre as divergências. Ademais, o consumo cultural e 

artístico no ciberespaço, além de abarcar inúmeros signos discursivos, permite a inclusão de 

todos os que desejam interagir com algum de seus representantes. Se o consumo é uma troca, 

num mundo em que o indivíduo age e reage sobre aquilo que experimenta e conhece, um fator 

de semelhança pode unir as pessoas e fomentar a massa. Isso não significa que os aspectos 
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próprios de cada nação desapareçam, mas que há mudanças no aspecto espaço-temporal, além 

da quantidade de pessoas que consomem os mesmos produtos. 
 

Ora, as mercadorias culturais que sempre apresentaram grande capacidade de 
deslocar-se e, por suas características próprias, incrementam intensamente o 
sistema mundial de trocas simbólicas, têm, com o processo de globalização, o seu 
trânsito mundial agilizado e intensificado (DIAS, 2000, p.40). 

  

Embora culturalmente haja um entrave no que diz respeito a uma análise em paralelo, 

a abordagem sobre a lógica econômica cristaliza a influência da economia na cultura, como 

discorrido anteriormente, e levanta a questão de uma economia da cultura, em que a música 

também é um objeto de consumo. O sentido de “produto”, portanto, pode ganhar também o 

significado de “resultado” da interação entre diferentes nações, costumes e culturas. Assim, 

como veremos por meio da história da música sertaneja, parte da criação da música do Brasil 

se deu da mistura de várias culturas de outras nacionalidades, que dialogam entre si, e se 

transformaram durante o processo de interação. Assim surge o novo. Somos o produto de uma 

união de vários aspectos étnicos diferentes. Esse é um processo natural no nascimento de uma 

identidade. Desse modo também nasce a música sertaneja. E também a música a que 

atribuímos o gênero Sertanejo Universitário. O processo se repete qual nas transformações 

mencionadas. A mesma manifestação, com nova roupagem, segue repetindo-se. 
 

A partir dos anos 90 a ampliação do consumo de aparelhos de CD (CD players) nas 
camadas de média e baixa renda vai se tornando realidade. A indústria procurou 
suprir essa demanda apostando, entre outros, em produtos que se inseriam no 
arcabouço “Axé Music”, que não necessitavam de investimentos na produção, pois 
[...] já chegavam praticamente pronto para distribuição (LEME, 2003, p.4). 

 

Indubitavelmente, o grande representante do gênero Axé Music, dos anos 90, é o 

grupo “É o Tchan”, inicialmente chamado “Gerasamba”, nome alterado por conta de um 

imbróglio com outro grupo de Axé Music, que passou a ser denominado com o nome do hit 

“É o Tchan”, facilmente reconhecido pelo público. 

 
 

Um dos grupos de maior venda de discos no período compreendido entre, 
aproximadamente, 1995 e 2000 foi o É o Tchan, que monopolizou junto com 
outros artistas baianos uma grande fatia do mercado, articulando elementos da 
música de tradição popular baiana com elementos da música pop internacional, 
seguindo a estratégia da indústria musical globalizada (LEME, 2003, p.24). 
 

 

O grupo e seu repertório eram era mal recebidos por parte da “crítica musical em 

geral”, como aponta Leme: 
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Unindo coreografias de fortíssimo apelo sexual, letras maliciosas recheadas de 
duplos sentidos a uma fórmula musical que alguns artistas e estudiosos afirmam 
trazer elementos do samba-de-roda tradicional baiano, o É o Tchan ganhou, ao 
mesmo tempo, uma enorme popularidade (comprovada pelo grande público que 
comparecia aos seus shows e pela grande venda de discos) e a ira da crítica 
musical em geral (tanto a “jornalística” quanto à intelectual) (LEME, 2003, p.24). 

 

A crítica ao apelo sexual, às letras de linguagem simples e direta e às coreografias 

sensuais, não tardou. Logo os críticos atribuíram todo o sucesso da banda às curvas das 

dançarinas voluptuosas. 
 

Essa utilização de letras “chulas” e de coreografias sensuais de seus bailarinos 
rebolantes (duas moças e um rapaz) fez com que a crítica passasse a chamar sua 
música pejorativamente de “bunda music” (numa clara alusão às nádegas de suas 
bailarinas, principalmente da jovem Carla Perez), priorizando, portanto, apenas um 
dos elementos cênicos do show do grupo) (LEME, 2003, p.25). 

 

No entanto, ao se estudar a música e o processo cultural que a envolve, é importante 

que não haja a postura de condenar, julgar ou subestimar. É fundamental que possamos 

enxergar os vários aspectos pelos quais podemos explorar a temática tanto a favor da 

sociedade quanto aos estudos que envolvam processos midiáticos, sobretudo pelo seu impacto 

nas interações sociais. 
 

Como se observa, a noção de crítica da cultura midiática envolve análise e 
compreensão de processos de construção dos produtos das mídias, de entendimento 
de seus significados, das dinâmicas de produção de sentido e das formas de 
consumo e recepção. O processo crítico necessita de profundidade de 
conhecimento e de aberturas interpretativas que possibilitem explicitar mais e 
melhor a cultura produzida no âmbito das mídias. É, assim, um exercício de 
abertura interpretativa que fornece aos leitores/consumidores alguns parâmetros 
para a compreensão de determinados fenômenos midiáticos (VARGAS, 2014a, 
p.4). 

 

O caráter iluminista sobre o conceito de cultura não cai por terra uma vez que 

tentemos agregar as possibilidades de compreensão sociocultural. A aquisição de 

conhecimento também é inerente à existência humana. No entanto, não nos cabe nesta 

pesquisa questionar a legitimidade do que deve ser considerado conhecimento ou não. 

Compreendemos, aqui, cultura como qualquer forma de manifestação coletiva. 

 
 

É compreensível tratar a crítica a partir de seu perfil originalmente iluminista, que 
esclarece os meandros da produção cultural das mídias em favor de valores 
“qualificados” que “iluminam” a recepção e que depuram os produtos de possíveis 
“desvios” (com relação aos valores defendidos). No entanto, fica a dúvida quanto 
ao significado da “qualidade” expressa na crítica e, em oposição, sobre o que são 
os tais “desvios”. Apesar de nem sempre haver indicação clara, sabemos que a 
qualidade e os desvios sempre se dão em relação a determinados valores tidos 
como critérios de análise, e que tais valores são construídos na prática social, fruto 
de negociações entre os sujeitos em ação: produtores, agenciadores, consumidores, 
críticos etc. 
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Como podemos pensar os valores, as qualidades e os desvios quando a crítica recai 
sobre um produto midiático como a canção popular? (VARGAS, 2014a, p.5). 

 

Houve tempo em que a música popular brasileira (atualmente considerada material 

intelectual) foi alvo de ataques de diversos críticos, resistentes a diversas transformações (o 

canto introspecto da Bossa Nova, no final da década de 1950, a chegada das guitarras 

elétricas na década de 1960, entre outros momentos). Esse fenômeno repete-se, atualmente, 

no caso da música de massa. 
 

Da mesma forma que na música, as manifestações de origem popular só foram 
aceitas pelos critérios de valoração elitistas quando autores do campo formal 
utilizaram tais elementos como ação inovadora. São os casos, por exemplo, do uso 
do ruído, da inclusão de instrumentos de percussão e de repertórios populares na 
música, ou da linguagem coloquial, da oralidade, dos neologismos e das estruturas 
sintáticas gramaticalmente “erradas” na poesia moderna (VARGAS, 2014a, p.7). 

 

Assim como a temática das músicas do grupo “É o Tchan”, muitas músicas do gênero 

Sertanejo Universitário, ora pelo caráter simplista, ora pela abordagem descontraída, têm 

conteúdo sensual. A música “Ai, se eu te pego”, de Michel Teló, objeto deste estudo, 

apresenta as mesmas características, porém, com discurso um tanto mais sutil. Essa prática 

não é uma novidade no cenário da música brasileira. 
 

Outro aspecto fundamental em “Ai, se eu te pego” tem a ver com a relação que ela 

tem com o corpo e com a dança [...] a força das coreografias confere sentidos à 

música e à letra e atinge os interesses das plateias nos shows (é a música boa para 

dançar, como se diz). Principalmente, no caso brasileiro, ela recupera parte da 

sensualidade e da malícia muito comum em danças populares, como as citadas 

umbigada e lundu, às quais se podem acrescentar, entre muitas outras, maxixe, 

lambada, samba de gafieira e o próprio forró (VARGAS, 2014b, p.9). 

 

É possível notar que artistas hoje consagrados já foram igualmente criticados. É fato 

que a crítica subestima os artistas de massa atualmente, chegando a excluí-los do hall dos 

grandes artistas da música popular. 
 

Desse modo, para adentrarmos nessa abordagem, começaremos um estudo com 

enfoque histórico sobre a música sertaneja, para que possamos compreender o modo como 

esta foi recebida ao longo do tempo e a relevância que galgou no aspecto cultural brasileiro. 

 

 

2.2 Música sertaneja 

 

A música sertaneja surgiu como “moda de viola”, contemplando o cotidiano do 

contexto rural: sua paisagem, seus costumes e casos amorosos. 
 

Como a maioria dos gêneros musicais brasileiros, a música sertaneja de raiz foi 
constituída a partir da fusão de elementos da cultura indígena, europeia e africana. 
Os cantos religiosos dos jesuítas e as modinhas trazidas pelos portugueses 
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colonizadores misturaram-se à música e à dança dos índios e originaram a música 
caipira. E também foi dessas três raças que surgiu o caipira (MENDES, 2009, p.9). 

 

Com características europeias e mouras, esse gênero musical, no Brasil, teve suas 

transformações e contextualizações. Contudo, a transformação mais significativa ocorreu no 

começo do século XX, quando a moda de viola foi urbanizada, apontando para o surgimento 

do gênero musical chamado “música sertaneja”. 
 

O estilo musical denominado Sertanejo surgiu na década de 1910. Esse estilo é 
uma variação ou “urbanização” da música caipira e caracteriza-se pela melodia 
simples e melancólica, semelhante à música caipira, só que mais dançante e mais 
urbana. A temática da música caipira era a vida no campo, com o sertanejo 
começou a enfocar temas como amor e traição (SENA; GOMES, 2013, p.116). 

 

Sua evolução até os dias atuais, por meio das transformações e comportamentos 

sociais, passa pelo Sertanejo Romântico até chegar ao Sertanejo Universitário. Embora possa 

haver divergências na nomenclatura entre música sertaneja, música caipira e moda de viola, 

estabelecemos para este trabalho o significado de moda de viola como a primeira forma de se 

fazer a música sertaneja, ainda não consolidada como tal. Sabemos que hoje em dia a música 

sertaneja não necessita do instrumento viola, porém esse foi um aspecto fundamental, pois 

surgiu de uma tendência e influenciou outras formas e gêneros que foram transformados com 

o passar do tempo. 

 

 

2.3 Histórias da música colonial, moda e modinha 

 

Com a vinda da Família Real portuguesa para o Brasil, em 1808, vieram também os 

gêneros musicais com os quais a corte portuguesa estava habituada e era identificada: a moda 

e a modinha. Vale a pena ressaltar que a música portuguesa também já apresentava uma fusão 

com o gênero musical do Fandango, justamente pela interação luso-espanhola, antes de 

Portugal e Espanha dividirem-se em dois diferentes países. As manifestações musicais 

(ritualísticas) indígenas dialogaram com essas novas músicas estrangeiras, que também 

dialogaram entre si. Mais adiante, com a chegada dos escravos africanos, o Lundu foi 

agregado ao repertório como mais uma novidade musical a participar desse rico diálogo. Da 

fusão de tantas influências musicais, surgiram gêneros musicais brasileiros: “O ‘nosso estilo 

característico’ (independente se na cidade ou na zona rural) – a modinha, o lundu e a tirana – 

ter-se-ia constituído da fusão do elemento indígena como português, o africano e o espanhol” 

(ABREU, 2012, p. 8). 
 

Martha Abreu explica as influências das músicas estrangeiras no surgimento de alguns 

gêneros musicais nacionais: 
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O lundu, por exemplo, teria sido a reunião dos cantos e sambas das toadas e dos 
batuques africanos. Da mistura com o indígena, o lundu teria propiciado o 
surgimento de um novo sentimento musical e, ao propagar-se entre os mestiços, 
“identificou-se com o sentimento pátrio”, produzindo a “nossa chula e o nosso 
tango ou o nosso lundu propriamente dito”. As chulas seriam as composições 
poéticas que serviam de tema ao samba. Neste momento, o autor dá exemplos do 
recôncavo da Bahia para valorizar e destacar o samba de “creoulos e mestiços, com 
sátiras chistosas e picantes, com meneios, umbigadas e sapateados, como o corta-
jaca, o miudinho, o choradinho, o baiano, o coco” (ABREU, 2012, p.9). 

 

A modinha, nesse estudo, recebe destaque pela ligação com a “futura música 

sertaneja”, no ambiente rural. 
 

A modinha recebeu mais atenção, talvez por ter sido apontada como um gênero de 
variados trânsitos: apesar das polêmicas, lhe era atribuída uma origem portuguesa 
mais erudita, cuja versão depois se popularizou, para retornar de novo aos salões 
nobres tanto em Portugal, como no Brasil. Em geral, a modinha é avaliada como 
tendo brilhado no século XVIII (e também no século XIX). Na Corte portuguesa de 
D. Maria I, comenta-se que chegou a arrebatar os corações (ABREU, 2012, p.15). 

 

Esse estilo musical, “arrebatador de corações”, era apreciado por um público de elite 

em Portugal e, doravante, no Brasil. 

 

 

2.4 A moda de viola e a música caipira 

 

Antes de uma música ser composta (ou mesmo antes da ideia de composição), vários 

elementos são levados em conta e influenciam a iniciativa tanto de compositores quanto de 

seus apreciadores. No caso da música sertaneja, começamos pelo instrumento da 

instrumentação a ser utilizada. Por conseguinte, tratamos da viola caipira, uma vez que a 

música sertaneja, em seus tempos mais remotos, era chamada de “moda de viola”. 
 

Não se pode contar a história da música sertaneja sem antes mencionar como a 
viola chegou em nosso país. A viola está profundamente ligada à formação desse 
estilo musical e, muito antes de desembarcar no Brasil, já fazia parte das vidas dos 
portugueses, tendo se originado de instrumentos árabes (como o alaúde) que foram 
introduzidos na Península Ibérica durante a invasão islâmica (711 a 1492). Essa 
rica fusão de culturas resultou em estilos musicais variados e belos como o 
flamenco e o fado que nasceram influenciados por ritmos e instrumentos mouros 
(ANTUNES, 2012, p.12). 

 

Por meio da viola caipira brasileira, os caboclos (que se basearam na estrutura musical 

proveniente de Portugal) consolidaram sua própria forma de fazer música, ligadas ao seu 

próprio imaginário e seu contexto: “Foram os caboclos que nacionalizaram a viola, 

construindo aqui cópias fiéis dos instrumentos vindos de Portugal e dando início a uma 

tradição que ajudaria a nova nação a mostrar seu talento musical. Era o nascimento da viola 

caipira brasileira” (ANTUNES, 2012, p.13). 
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Adequando-se ao cenário natural da música brasileira, algumas vertentes vão se 

consolidando ao longo do tempo e de acordo com os vários aspectos da vida rural. Desde o 

princípio do século XX, aquele tipo de música, com aquela característica instrumental, passou 

a ser definida como o gênero música sertaneja. 

 

2.5 Sertanejo Romântico e Urbanizado 

 

A música sertaneja tornou-se mais urbanizada à altura da década de 1970. O camponês 

bucólico transformou-se, em decorrência da modernização contextual de um país em 

desenvolvimento, e o “verdadeiro povo” já não era mais o caipira. 
 

Por mais fragmentada que fosse a sociedade brasileira, seria impossível exigir que os 

grupos sociais se mantivessem iguais desde o início. Viver é uma constante troca de 

experiências que implica transformações frequentes. O progresso e a industrialização 

transformaram o meio político, econômico, social e cultural: 
 

A grande questão constatada pela bibliografia dos anos 1970 é que o Brasil estava 
se modernizando, se urbanizando, se industrializando, e os caipiras se 
transformando. Era um processo sem volta do qual só restava aos intelectuais tentar 
resistir e apontar os problemas intrínsecos da nova música sertaneja oriunda desse 
processo, arte “corrompida” e “falsa”. Na verdade, tratava-se menos de uma visão 
estética e mais de uma crítica à proletarização do camponês. Colocando-se como 
porta-voz dessa classe vitimizada, determinadas esquerdas se viam como 
detentoras do poder de dizer quem deveria ser visto como “o verdadeiro povo” 
(ALONSO, 2013, p.7-8). 

 

De rural a urbana, a temática de música sertaneja conheceu uma transformação que se 

aproximou do universo da música romântica. Surgiu, então, uma nova vertente musical a se 

distanciar da anterior: o gênero Sertanejo Romântico, com características distintas da música 

sertaneja “de raiz”. Como o cenário cultural não era mais o mesmo, não apenas o discurso 

mudou, mas o conteúdo estritamente musical das composições mudou também. O cenário 

campesino bucólico era cada vez menos contemplado e o universo do romantismo, cada vez 

mais pronunciado. 
 
Das modas de viola, com temáticas sobre o cotidiano rural, passa a emergir as canções românticas 
(que sempre fizeram parte do contexto da música sertaneja), no entanto, com texturas sonoras 
(guitarras, baixo, bateria), evocando a tradição do rock e da música pop, gerando o que se chamou, 
nos anos 1990, de “sertanejo romântico”. Dentro dos jogos de valores sobre os gêneros musicais, 
convencionou-se atribuir carga valorativa positiva para a chamada música “sertaneja de raiz”, 
enquanto que expressões como o “sertanejo romântico” e, mais recentemente, o “sertanejo 
universitário”, seria detratado por se tratarem de expressões que “macularam” a aura da canção 
sertaneja “de raiz” (DINIZ; SOARES, 2012, p.12). 

 

O sucesso das canções e a escolha desse repertório por parte dos ouvintes consolidou 

o gênero Sertanejo Romântico, de temática romântica urbana cotidiana, na década de 1980. 
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2.6 Sertanejo Universitário 

 

Um quadro no programa Fantástico 1(programa da Rede Globo, do horário nobre dos 

domingos), veiculado em julho de 2014, intitulado “Bem Sertanejo”, é um documentário 

sobre música sertaneja, idealizado e apresentado pelo cantor Michel Teló. As próximas 

transcrições foram feitas com base no primeiro episódio, exibido no programa Fantástico. 

A dupla Jorge & Mateus discorre sobre a transformação da música sertaneja e a 

mudança do comportamento em torno dessa nova abordagem: “Foi no momento que a música 

sertaneja começou a dar uma mudada e começou a tocar música sertaneja na balada”. Os 

cantores ainda mencionam execuções nos trios elétricos do carnaval baiano e carioca daquela 

a que denominam “música sertaneja”. Uma participante, de um dos trios elétricos, ao ser 

entrevistada, intitula essa nova roupagem do sertanejo como música caipira: “não tem coisa 

melhor do que ser caipira”, diz. Outro entrevistado afirma: “Sou caipira legítimo aqui do Rio 

de Janeiro” – vestido com botas, chapéu, camisa xadrez e com um berrante à mão. 

Pelos depoimentos selecionados, editados e exibidos no programa, é possível notar a 

fusão (e a confusão) de diferentes elementos que passam a constituir um novo produto, criado 

(e definido) pela escolha da massa. João Bosco, da dupla  João Bosco & Vinicius, conta como 

se deu o início dessa transformação comportamental, afetando as características do público e, 

assim, explica a origem da denominação “sertanejo universitário”. Esse novo estilo, dentro do 

gênero sertanejo, teria sua origem no próprio público, segundo o estofo apresentado no 

quadro “Bem Sertanejo”: A gente foi pra capital, Campo Grande, a gente começou a fazer 

faculdade. O primeiro público que a gente teve fiel, nos bares, foram amigos nossos da 

faculdade e eu acho que esse nome “sertanejo universitário”, nós fomos considerados os 

pioneiros, mas isso faz parte da nossa história. O nosso primeiro público fiel foram os 

universitários (TELÓ, online, 2014). Complementa Michel Teló, o apresentador: “esse 

movimento foi acontecendo em vários cantos do país” (TELÓ, online, 2014) e, ao elencar os 

cantores e duplas que despontaram na mesma época em estados diferentes do Brasil, explica: 

“cada um com sua particularidade, seu som, vindo do interior, vindo das universidades” 

(TELÓ, online, 2014). Matheus, da dupla Jorge & Mateus, cita como influências – que, 

segundo ele “têm a ver com o nosso som” (TELÓ, online, 2014) – figuras das músicas de 

vertentes antigas da música sertaneja como João Paulo e Daniel, Christian e Ralf (uma das 

preferidas do apresentador Michel Teló), Leandro e Leonardo. Todas as três ainda sem o uso 

                                                           
1 Programa apresentado no dia 10 jul.2014, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UX-IJMyheBzg. 
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do grafismo “&” em lugar de “e”, faz parte do cenário da vertente universitária, denotando, 

assim, tanto o elo entre um segmento e outro, quanto a continuação transformada do mesmo 

modo de fazer música, com nova abordagem, com uma carga de intencionalidade de 

produção-para-o-consumo. Mateus afirma ter apreciado o Sertanejo Romântico e afirma: “eu 

não consigo fazer letra fora disso” (TELÓ, online, 2014). É possível notar que o imaginário 

do próprio compositor está impregnado do repertório da música que ouvia anteriormente e 

que, em alguma medida, a música que compõe para o seu próprio repertório de execuções está 

atrelada àquela, porém concebida e produzida com nova roupagem. 

A consolidação do gênero Sertanejo Universitário concretiza a continuação, a sucessão 

histórica e, em certa medida, a evolução da música sertaneja ou caipira. Jorge completa: 

 

O sertanejo atual eu não escuto [...] não escuto, mesmo. Escuto o sertanejo antigo 

quando a gente tá tomando uma [...] no churrasco, essas coisas como a gente tá 

fazendo aqui. E, em casa e no avião eu tô sempre escutando um blues, um Rock 

and Roll, um folk. (TELÓ, online, 2014). 

 

Completa Mateus: “Esse é o perfil do novo sertanejo” (TELÓ, online, 2014). Jorge 

exemplifica, com o fato de se apresentarem em trios elétricos: “Mas o que deu certo do Jorge 

& Mateus conseguir fazer trio é porque tem esse lance do Mateus cantar outras coisas e eu 

também cantar outras coisas [...]” (TELÓ, online, 2014). Em seguida, aponta o cantor e 

apresentador Michel Teló, quando cantor do grupo Tradição, como o precursor dessa nova 

abordagem musical que se apresentava em trios elétricos. 

O produtor musical da dupla Jorge & Mateus, Dudu Borges, afirma que a junção e o 

respeito das características divergentes entre os componentes da dupla é o que garante o 

sucesso. Vale a pena destacar que as duplas do Sertanejo Romântico não se extinguiram com 

a chegada dessa nova música sertaneja, o Sertanejo Universitário. Uma das duplas 

mencionadas, Christian e Ralf, no ano de 2012, evidencia o círculo das transformações 

culturais em show no qual apresentam a sua música “Nova York” com produção e sonoridade 

nos moldes do Rock and Roll2. O cantor Daniel (provindo da também mencionada dupla  João 

Paulo e Daniel) também modificou o discurso musical, com batida pop, elementos de música 

eletrônica, e novos instrumentos inseridos3. 

Outros aspectos, também ligados ao consumo e à manifestação musical, como o 

político e o econômico, em certa medida explicam a penetração de tal repertório nacional e 

                                                           
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rbS72R4vBbY. 
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=n9QvrCYsloI.  
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internacionalmente. A afirmação a seguir, utilizando o cantor Michel Teló como exemplo do 

Sertanejo Universitário, tenta dar conta dos diversos flancos de abordagem que procuram 

entender o sucesso do cantor e do gênero musical. 

 

Michel Teló habita um tipo de gênero musical chamado de “sertanejo 

universitário”, do qual também fazem parte artistas como Luan Santanna, Gusttavo 

Lima, Jorge & Mateus, entre outros. Queremos atentar ao fato de que, recuperando, 

discursivamente, episódios e lugares de fala deste artista em seus gêneros musicais, 

é possível reconhecer flancos ligados a certa noção de cultura brasileira observada 

no exterior, que passa do exótico (a garota simpática que trazia frutas na cabeça e 

sorriso no rosto) ao “moderninho” (o homem loiro, sertanejo, mas vestido sem os 

estereótipos interioranos). A hipótese desenvolvida neste texto é de que 

“nomeação” destas figuras emblemáticas que “traduzem” o Brasil em searas 

internacionais tem a ver, também, com a mudança de lugar político e econômico 

que o país passou a ocupar em todos os fóruns mundiais (DINIZ; SOARES, 2012, 

p.4).  

 

Heloísa Valente (2012), apesar de demonstrar uma posição bem definida e um olhar 

nitidamente crítico em relação a essa temática, discorre claramente sobre a participação do 

público e o papel da mídia nesse processo, aproximando as manifestações culturais da vida 

cotidiana do público consumidor: 

 

O uso das mídias sociais também se retroalimenta, à medida que se transpõe para o 

próprio conteúdo das composições: a referência a situações comunicativas 

corriqueiras quando do uso do telefone celular e outros companheiros eletrônicos 

portáteis da juventude, no próprio ambiente dos shows, tal é o caso da canção 

Beijo, me liga – algo que Teló ouviu das espectadoras (VALENTE, 2012, p.6). 

 

Cabe aqui, também, reforçar os recursos midiáticos em sua posição de aliados da 

interação com o público, transpondo qualquer fronteira na propagação de um fenômeno de 

massa na mídia. Os ídolos de outras searas tornam-se fãs e vice-versa. 

 

O que se pode afirmar, com segurança é que, não residindo no Brasil, o craque 

tomou conhecimento da canção por outro meio, quiçá pela internet, alguma 

aparição na televisão ou, mesmo, o vídeo em DVD (ou blue ray). Havia um 

conhecimento de natureza visual, porque ele sabia os passos da coreografia. Essa 

situação curiosa foi repetida por outros astros esportivos e não apenas restritos ao  

 

 

futebol: os tenistas Novak Djokovic, Rafael Nadal, dentre muitos outros, 

comemorariam suas vitórias com a dança (VALENTE, 2012, p.10). 
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A autora atribui aos recursos midiáticos a mesma importância da construção imagética 

e a escolha de temas para o repertório: 

 

A atualidade de Michel Teló, intérprete e produtor de sua imagem, reside não 

apenas na demanda social que atende, mas também na maneira como se vale dos 

recursos midiáticos. O repertório de Teló assume o clima de festa, incluindo os 

ingredientes básicos do entretenimento da juventude urbana; o passar do tempo 

revela que passou a ser apreciado por outras camadas da sociedade que antes 

rejeitavam gêneros oriundos de estratos sociais desfavorecidos monetariamente 

(VALENTE, 2012, p.10). 

 

Com todos esses fatores combinados, o público, além de aumentar, muda, assim como 

os elementos de consumo. Além das transformações na música e o surgimento de novos 

intérpretes, também cambiam vestimenta, tipos de eventos, instrumentos musicais, dentre 

outros elementos que passaram a ser admirados, desejados e consumidos. 

Rose Nascimento (2011) aponta o fator relevante de que, nas mais recentes décadas, as 

classes economicamente mais favorecidas passaram a fazer parte desse público, notadamente 

do cantor Michel Teló, e aponta um fator relevante para tal mudança: “A divulgação na 

internet é reconhecida como um aliado fundamental em sua carreira de sucesso” 

(NASCIMENTO, 2011, p. 14). Complementamos com Heloísa Valente: “O sertanejo 

migraria para a periferia das grandes metrópoles e consumiria não apenas a estética musical, 

bem como os seus produtos correlatos (vestuário, eventos etc.), à medida que o poder 

aquisitivo dos receptores cresce, entre as décadas de 1980-90 [...]” (2012, p.12). 

Devido ao fato de o Sertanejo Universitário ter-se tornado um gênero consumido 

também por parte da elite econômica brasileira transformações significativas ocorreram. As 

casas de show mudaram completamente sua interface e abriram as portas para um público 

cada vez maior e as novas casas exibem luxo e um tipo de espaço voltado para um público de 

alto poder aquisitivo. Além do público que já apreciava o estilo anteriormente, nova gama de 

consumidores aproximou-se do gênero musical. 

 

Para atender o público de elite, os empresários do sertanejo universitário inovaram 

e abriram casas de show que em nada lembram os antigos galpões onde as duplas 

sertanejas encontravam seu público. A pioneira foi a casa noturna Villa Country, 

em São Paulo, onde Teló se apresentou na semana anterior ao Natal. São ambientes 

que oferecem os mesmos serviços – e atraem a mesma frequência – das melhores 

baladas de outros estilos musicais. “Para atender um público com maior poder 

aquisitivo, seguimos o conceito de serviço premium”, diz Charles Bonissoni, 

fundador da rede Wood’s Bar, com filiais em cinco cidades, entre elas São Paulo, 

Curitiba e Balneário Camboriú, Santa Catarina. O ingresso não custa menos de R$ 
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50 – nos grandes shows, o valor é o triplo. Em cada casa há cerca de dez camarotes 

para 20 pessoas que chegam a custar R$ 4 mil – e são abastecidos com uísque 21 

anos, cervejas de marcas importadas e champanhe. “As pessoas querem ouvir 

sertanejo com estilo, como em qualquer balada.“ (MAIA et al., 2011). 

  

Outro entre tantos motivos pelos quais o público universitário passou a interagir com 

este processo foi a desconstrução do sertanejo antigo e a construção de um novo formato de 

combinações timbrísticas e harmônicas. A característica musical primitiva tornou-se menos 

nítida e o repertório assimilou linguagens mais próximas do Rock and Roll, do pop e de 

reggae. O próprio Michel Teló afirmou seu gosto pelo pop britânico da banda Coldplay, que o 

inspirou ao compor uma música. 
 

O resultado sonoro do sertanejo universitário mistura elementos do pop, do rock, 

do reggae e até da música eletrônica. “Ciumenta“, de Cesar Menotti & Fabiano, 

tem bateria, solos de violão e vocais típicos do rock. “Os artistas e seus produtores 

são fãs de bandas internacionais como o Coldplay ou U2“, diz Daniel Silveira, 

diretor artístico da gravadora Universal. “Se você colocar as músicas do sertanejo 

universitário em inglês, não fica com cara de música regional. Fica com cara de 

pop, não de caipira.” A música “Fugidinha”, de Teló, tem um refrão com “ôôô“, 

inspirado no refrão da música “Viva la vida“, do Coldplay. “Fui no show deles no 

Brasil (em março de 2010) e fiquei louco para ter um ‘ôôô’ numa música minha“, 

diz Teló (MAIA et al., 2011). 

 

As transformações, naturalmente, foram acontecendo de forma gradual. O Sertanejo 

Universitário traz uma espécie de glamour que as outras vertentes não traziam antes. O 

espetáculo torna-se, agora, fundamental. Além disso, a temática da cotidianidade deve estar 

presente, somada aos elementos com que o público está mais acostumado a ouvir/vestir. 
 

A sociedade em rede, já bastante consolidada nessa segunda década do século XXI, e 

sua a possibilidade de interação direta e rápida, estimula uma espécie de essencialidade da 

coletividade para que um produto seja consumido ou algum fenômeno de massa se 

concretize. Vale dizer, a ação e, sobretudo, a reação do público faz parte do processo de 

composição do fenômeno e, por conseguinte, de seu repertório musical. 

No que tange à temática da composição do repertório musical, podemos constituir a 

fórmula: tanto mais próximo do público quanto mais próximo das temáticas da cotidianidade. 

Proliferam as histórias do dia a dia, provindas das relações interpessoais das vozes existentes 

nas músicas (autor, narrador e leitor) ou, de maneira mais específica, compositor, cantor e 

público. É estabelecida a proximidade do cantor com o público; a audição musical passa a ser 

parte das atividades cotidianas; é possível ouvi-la no ônibus, caminhando, fazendo ginástica 

na academia, em casa e até mesmo no trabalho; a música é acessível e acessada pelos diversos 

recursos tecnológicos de que o público dispõe. 

 



72 
 

 

2.7  Michel Teló: sucesso no Sertanejo Universitário 

 

Como este trabalho tomará para análise a produção de Michel Teló, conhecer a 

trajetória a musical do cantor é de grande importância. 
 

Embora já tivesse sido integrante de um conjunto que alcançou algum sucesso, a 

explosão de sua fama aconteceu como um artista de carreira-solo, com intérprete de um 

gênero musical menos específico: com o conjunto, o repertório restringia-se ao gênero 

sertanejo tradicional do Rio Grande do Sul; como solista, o repertório é o do Sertanejo 

Universitário. 
 

Não foram poucos os que, de alguma forma, se assustaram com a comparação: 

como “aproximar” um verdadeiro símbolo de brasilidade, a cantora Carmen 

Miranda, com um cantor de música sertaneja e pop, de gosto duvidoso, como 

Michel Teló? A inquietação e o susto que muitos tiveram com este tipo de 

comparação são sintomáticos no reconhecimento de que estamos diante de jogos de 

representação que perpassam o espaço midiático – neste caso, o jornalístico – e se 

ancoram na eleição de figuras que passam a centralizar as reverberações daquilo 

que chamamos de forma tão apressada e um tanto quanto banal de identidade 

brasileira (DINIZ; SOARES, 2012, p.2). 

  

Michel Teló é multi-instrumentista. Executa os instrumentos sanfona, violão e bateria. 

Desde muito novo tem contato com música. Passou da banda-baile para o grupo Tradição, 

posteriormente transformando-se na figura que é conhecida hoje. 
 

Michel Teló nasceu em Medianeira, no Paraná. Começou a cantar já na infância, 
tornou-se conhecido em 1994 através da banda Grupo Tradição. Nessa banda, fez 
sucesso com algumas canções: “Pra Sempre Minha Vida”, “Eu Quero Você” e “A 
Brasileira”. O cantor já figurou na lista da Social 50 Music Chart na frente de 
músicos consagrados como Madonna e outros. Em carreira-solo, Michel Teló 
lançou álbum Michel Teló - Ao Vivo, recebendo indicação ao Grammy Latino. Em 
2011, lançou 2º álbum, o “Michel na Balada”, alcançando a 2º posição no Top 20 
Semanal ABPD. Neste álbum, encontrava-se o single “Ai, se eu te pego”, que ficou 
na 1º posição na Billboard Brasil Hot 100, ultrapassando nomes como Adele, 
Rihanna, Lady Gaga e Usher. Michel Teló fez grande sucesso pelo nordeste 
brasileiro, arrecadando 18 milhões com a turnê intitulada “Fugidinha Tour” em 
2011 (TELÓ; online; 2012). 

 

Segundo a mesma fonte referencial biográfica, pode-se notar o sucesso do cantor após 

seu distanciamento do primeiro grupo de que fez parte. 
 
 

O cantor já figurou na lista da Social 50 Music Chart na frente de músicos 
consagrados como Madonna e outros. Em carreira-solo, Michel Teló lançou álbum 
Michel Teló - Ao Vivo, recebendo indicação ao Grammy Latino. Em 2011, lançou 
2.o álbum, o “Michel na Balada”, alcançando a 2.a posição na Top 20 Semanal 
ABPD. Neste álbum, encontrava-se o single “Ai, se eu te pego”, que ficou na 1.a 
posição na Billboard Brasil Hot 100, ultrapassando nomes como Adele, Rihanna, 
Lady Gaga e Usher. Michel Teló fez grande sucesso pelo nordeste brasileiro, 
arrecadando 18 milhões com a turnê intitulada “Fugidinha Tour” em 2011 (TELÓ; 
online; 2012). 
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Completamos com trecho da revista Veja: “O sucesso do cantor Michel Teló, nos 

chama a atenção, sobretudo, na ausência das barreiras geográfica, de classe, gênero, faixa 

etária, etnia” (TELÓ, online, 2011). 
 

Com todo o sucesso que conquistou e com a construção adequada de sua imagem, 

Michel Teló exibe segurança e tranquilidade em público. Mais do que isso, demonstra 

satisfação no que faz. Tal postura reflete-se na imagem que as fãs fazem do ídolo. Embora 

algumas letras das canções de seu repertório apontem um sentido de caráter libidinal, seu 

comportamento e imagem sobressaem pela mensagem de “moço-de-família”. 
 

A segurança de Teló apazigua suas fãs. Existe a tietagem, mas esta é comedida, 
como se as moças tivessem certeza de que Teló vai levá-las para casa depois do 
show, não para uma transa, mas para a continuação da vida conjugal. Trata-se 
daquela rara e impalpável qualidade que os americanos chamam de star power. No 
caso de Teló, faz seu sorriso e bom-mocismo fluírem com sinceridade e se se 
multiplica à medida que o cantor intensifica sua interação com a música. É um 
showmício de Teló [...] (NASCIMENTO,  2011). 

 

O discurso humilde e seguro estimula uma sensação de proximidade e de dialogismo 

entre a estrela e os fãs. Por fim, em matéria da revista Época, encontramos a pergunta-chave: 

“qual a receita de tanto sucesso?”, e uma resposta significativa: 
 

Quem é, afinal, Michel Teló? E por que ele faz tanto sucesso? No final do ano 
passado, o repórter Humberto Maia Junior acompanhou Teló em uma maratona de 
shows, gravações, programas de TV, videogames e até numa pescaria. “Ele 
concilia carisma, humildade e a capacidade de falar com públicos de todos os 
tipos“, diz Humberto. Sua música é uma síntese de ritmos brasileiros, como o 
vanerão do Rio Grande do Sul, o forró nordestino, o batidão sertanejo, com uma 
levada característica do pop-rock. Essa receita consegue trazer para brasileiros de 
todas as classes os mesmos valores culturais. “Ele conquista de porteiros e 
manobristas a patricinhas e intelectuais“, diz Humberto. Teló é hoje a maior 
expressão cultural da ascensão da nova classe média no Brasil (MAIA et al., 2011). 

 

Carisma, humildade e simplicidade são características discursivas sobre as quais 

iremos ainda discorrer inúmeras vezes ao longo deste trabalho. 

 

 

2.8  Michel Teló e o discurso de sucesso 

 

A música de Michel Teló “Ai, se eu te pego” é descrita no programa Bem Sertanejo 

como um dos exemplos do sucesso do gênero Sertanejo Universitário: foi consumida na 

Espanha, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Japão, Romênia, Itália, Suíça, Noruega, 

Uruguai, Paraguai, Argentina, Inglaterra, França, Bélgica, Croácia, Rússia, Holanda, entre 

outros países. O cantor conta que a decisão de compor a música saiu da ideia de uma fusão da 
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construção de uma música simples com o que ele chama de “a nossa batida” e explica 

mencionando o “vaneirão mais sertanejinho”, cita a sanfona e traduz esses elementos como 

determinantes da música sertaneja da atualidade: “Uma música caipira pop” (TELÓ, online, 

2014). 

A letra da música: “Ai, se eu te pego”, interpretada por Michel Teló, consiste em uma 

narrativa em tempo cronológico. O narrador conta um fato que se passou em uma “balada” 

(termo referente às confraternizações/festas em casas noturnas). O acontecimento se deu em 

um sábado e, ao descrevê-lo em discurso indireto, utilizando-se, portanto, de verbos no 

pretérito perfeito, o narrador conta que viu uma linda garota e, ao tomar coragem de dirigir-se 

a ela, agora em discurso direto, expressou: “Nossa! Assim, você me mata! Ai, se eu te pego! 

Delícia, assim você me mata! Ai, se eu te pego!”. 

Podemos notar que o termo “delícia” aparece no texto como um substantivo-adjetivo, 

pois expressa uma polaridade positiva; vale dizer, uma qualidade associada ao termo “linda”, 

além do termo “menina”. O verbo “matar” aparece com um sentido conotativo, uma 

hipérbole, referindo-se à alteração comportamental do narrador diante da beleza da garota. 

Embora o conteúdo circule ao redor de uma personagem ou um actante (no caso, uma 

personagem principal “delícia”), a descrição de suas características é vaga. Dirige-se, pois, o 

olhar ao acontecimento. As características específicas femininas são nulas; não-

determinantes, provavelmente para que não haja a possibilidade de um ou outro perfil de 

consumidor feminino sentir-se excluído do universo descrito. Todas as mulheres, portanto, 

podem ser a personagem sobre a qual a história foi construída. 

Com base nas repetições do refrão, percebe-se uma música de fácil memorização; a 

tessitura média e a ausência de alteração rítmica aproxima a todos de entoá-la. A partir das 

interjeições contabilizadas em mais de 16% (dezesseis por cento) do total de palavras, 

notamos a retórica do discurso direto e o grande esforço para que a linguagem se assemelhe o 

máximo possível da linguagem coloquial, acessível a todos. Aparentemente, Michel Teló e 

sua equipe notaram que, não somente no mundo da moda, neste caso também vale a 

expressão “menos é mais”. 
 

Diferentemente dessa imagem simplista, em matéria publicada na revista Forbes, Michel Teló 

aparenta ter certo poder e muito mais glamour do que aparentava. Podemos observar na 

reprodução da matéria pela Revista Veja: 
 

O cantor Michel Teló e o hit “Ai, se eu te pego” ganharam destaque na edição 
online da revista Forbes. A reportagem intitulada [sic] “Você já ouviu falar de 
Michel Teló, o fenômeno da música country brasileira? Irá em breve” define o 
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sertanejo como uma celebridade internacional, posto já alçado por Xuxa Meneghel 
- mas sem o mesmo sucesso. 
 
A publicação atribui a fama instantânea de Teló à sua estratégia de divulgação na 
internet. O clipe de “Ai, se eu te pego” já foi visto por mais de 94 milhões de 
pessoas no YouTube e a música é a mais baixada no iTunes em países como 
Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Polônia, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. 
“Aparentemente, o mundo está a fim de pegar Teló“, conclui a reportagem (TELÓ, 
online, 2011). 

 

Não apenas a sonoridade musical mas, também, a construção da imagem do gênero 

Sertanejo mudou, assemelhando-se ao pop norte-americano, muitas vezes, ao rock nacional. 

A performance do artista nos shows também é semelhante a outros estilos musicais. 

 
 

Após o suspense natural, e diante de uma plateia hipnotizada, dois jovens entram 
em cena com um visual pop: calças jeans, camisas coloridas, tênis e gel no cabelo. 
Tem início assim um grande show de sertanejo universitário, o ritmo que tomou 
conta do país de norte a sul (ANTUNES, 2012, p.1). 

 

No que tange à temática, o vínculo com as emoções e experiências rotineiras estimula, 

por identificação, maiores aceitação, penetração social e visibilidade. 
 

Não só o Brasil, mas o mundo está dançando com esse cantor paranaense de 30 
anos. Enquanto ele se apresentava no Faustão, seu sucesso, a canção dançante “Ai, 
se eu te pego (assim você me mata)”, atingia a marca de 80 milhões de acessos no 
YouTube (até o último dia 28, esse número chegou a 93 milhões). É a música 
brasileira mais vista na história do YouTube, lidera a audiência na Espanha e 
chegou ao Natal como o sétimo vídeo musical mais visto do planeta – e subindo. A 
sua frente só havia Adele, Rihanna e Justin Bieber. “Ai, se eu te pego“ – 
originalmente um forró dos baianos Sharon Acioly e Antonio Dyggs, adaptado 
para o ritmo de batidão sertanejo – lidera as vendas no iTunes, o site de venda de 
música da Apple, no Brasil, na Espanha, em Portugal, na Itália, Suécia, no Chile e 
na Argentina. Seu novo trabalho, Michel na balada, já vendeu 68 mil cópias em 15 
dias, nos formatos CD e DVD. Seu cachê dobrou nos últimos três meses e está em 
torno de R$ 150 mil. “Ai, se eu te pego“ foi chamada de “Macarena do século 
XXI“ – uma referência ao hit da dupla espanhola Los Del Rio que invadiu as pistas 
de dança do mundo em 1996, com uma coreografia complexa que misturava 
rebolado e movimentos robóticos com os braços. “Agora chegou a vez da letra 
maliciosa e do rebolado discreto de Michel Teló“, diz o produtor musical Luiz 
Carlos Maluly, responsável pelo maior sucesso de vendas brasileiro de 2011, o 
disco Paula Fernandes – Ao vivo. “O mundo inteiro está dançando ao som do 
batidão, essa mistura de vanerão gaúcho e forró nordestino que o Teló inventou.“ 
(MAIA et al., 2011). 

  

As palavras de uma fã definem o que representa o fenômeno Michel Teló para ela: 
 

Tome o exemplo da universitária Stela Medeiros, de 18 anos, moradora de São 

Paulo. Ela gostava de Lady Gaga e Beyoncé. Passou a ouvir sertanejo depois que a 

amiga Giovana Volpato, de 17 anos, moradora do Morumbi, bairro nobre de São 

Paulo, lhe mostrou as músicas de Michel Teló. “Sempre achei aquela coisa de dor 

de cotovelo e bota uma coisa muito cafona“, diz Stela. “O estilo do Michel é mais 

próximo do meu, e a música é de balada.“ Também a carioca Isabela Aragão 

Coutinho, de 17 anos, filha de advogados e moradora de Laranjeiras, Zona Sul do 

Rio de Janeiro, divide a memória de seu iPod entre Coldplay, Kate Perry e Teló. 
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“Ele é supercool”, afirma. “Suas letras são picantes e divertidas, não tem como não 

gostar dele. Na balada, todo mundo se levanta quando começa a tocar Michel 

Teló.“ (MAIA et al., 2011). 

 

Os elementos que compõem todo esse cenário entre música, fãs, espetáculo e 

conceitos não estão construídos sobre bases exclusivamente artísticas ou musicais. O tema, a 

vestimenta, o comportamento, todo o complexo expressivo tende à aproximação com 

elementos consuetudinários; os elementos musicais são simples, repetidos (e, por vezes, 

repetitivos). Há um estímulo à sensação de inclusão, de pertencimento. 
 

As mediações culturais encontram-se em conformidade com o discurso exposto, na 

medida em que as aproximamos das questões ligadas ao avanço tecnológico. Nesse caso, com 

base no conceito de temporalidade social, a cotidianidade e a familiaridade são requeridas no 

processo de aceitação e acolhimento dessa ou daquela manifestação/produto cultural e na 

acessibilidade facilitada e disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. Michel Teló, 

enquanto “narrador”, não somente por meio de seu discurso, mas também pelo conteúdo 

exposto pelas músicas que escolhe executar, promove a sensação de pertencimento expondo 

atividades corriqueiras, possíveis de serem realizadas por qualquer pessoa; seu discurso é 

encampado pela noção de familiaridade, por conta do uso de um linguajar despretensioso, 

corriqueiro, real: “As músicas reproduzidas por esse estilo musical apresentam características 

semelhantes, as repetições, onomatopeias e construções lexicais refletem também os desejos 

de seus ouvintes. Uma juventude ávida em busca de diversão, prazer” (SENA; GOMES, 

2013, p.223). As temáticas cotidianas retratam os finais de semana divertidos, as turmas 

deamigos, baladas, flertes, que podem identificar elementos do desejo de uma parte da 

juventude: diversão e prazer. 

 

Teló nasce num segmento da sociedade que se legitimou perante a elite e tem seu 
nicho de mercado”, diz a socióloga Heloísa Buarque de Hollanda, coordenadora do 
programa avançado de cultura contemporânea da UFRJ. “O interior do Brasil e a 
periferia urbana – o lugar de chegada de pessoas do campo – ascenderam. Eles 
influenciam a estética e o consumo de toda a sociedade.” (MAIA et al., 2011). 

 

Atualmente, o cantor Michel Teló apresenta um resultado divergente em relação aos 

outros fenômenos musicais: não sumiu da mídia de maneira repentina, mas reaparece de 

novas maneiras, enquanto celebridade, e exercendo outros papéis. Ademais, produziu um 

documentário que se tornou um quadro exibido no programa Fantástico e entrou em 

campanhas sociais, uma para doação de vestimenta de frio e outra, ligada ao preconceito 

racial, “Todos somos macacos”, na qual celebridades protestaram contra a atitude do público 

contra o jogador de futebol Daniel Alves. 
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Toda essa transformação social (da sociedade, na sociedade e para a sociedade) no 

âmbito da música continua gerando movimentos contrários da crítica em resistência à “música 

de massa”. Procuramos, portanto, expor as duas perspectivas, como a seguir. 

  

2.9 Oposição 

 

O processo de oposição e construção de crítica em torno dessa espécie de fenômeno-

de-sucesso e de todos os fenômenos massivos é natural e comumente se faz presente. Assim 

como já mencionamos o caso da chamada “bunda music” (LEME, 2003), o mesmo acontece 

em relação ao Sertanejo Universitário: “Parte da burguesia denominará este subgênero como 

sertanejo”, afirma Heloísa Valente (2012, p.12). A crítica complementa, afirmando que há um 

planejamento consistente em torno da criação de um fenômeno e, também, da longevidade de 

sua carreira. 
 

No caso de uma canção de grande sucesso, ou em uma peça publicitária, as 
associações que a música estabelece com o objeto ao qual se relaciona (a própria 
música, um produto a ser vendido etc.) vinculam-se diretamente às emoções e 
sentimentos. Dependendo da natureza destes vínculos, os mecanismos de 
reiteração, a longevidade da obra musical tende a ser mais efetiva (VALENTE, 
2013, p.2). 
 
 
 
 

Se, por um lado, o sucesso do cantor Michel Teló chegou a ser comparado ao de Carmen 

Miranda (DINIZ; SOARES, 2012), por outro lado também foi associado a doenças, vírus e 

bactérias: 
 

No dia 26 de março último, o crítico e biógrafo Ruy Castro voltava a escrever para 
a sua habitual coluna da página dois do jornal Folha de S. Paulo. Sob o título 
Ameaças virais, inicia o texto abordando as diversas acepções que vêm sendo 
aludidas ao termo viral. Ele mesmo, convalescente de uma encefalite que o deixou 
afastado do trabalho por algumas semanas, não se furta de comentar o sucesso 
retumbante do cantor Michel Teló e seu hit “Ai, se eu te pego” (VALENTE, 2012, 
p.1). 

 

A autora ainda completa, referindo-se ao sucesso de suas músicas como uma repetição 

constante, criadas por estratégia similar à utilizada pelos publicitários para convencerem seu 

consumidor; também a essa repetição é atribuída uma associação às patologias: “São 

geralmente uns três ou quatro compassos, que martelam os ouvidos, por dias seguidos. Os 

jingles publicitários são concebidos para, desse modo, atuarem no cérebro [...]” (VALENTE, 

2012, p.2). A autora menciona ainda a fatalidade de algumas doenças, fazendo uma alusão 

com a disseminação dessas informações pela web (que relaciona à ansiedade) e remete-se à 
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música de Michel Teló como uma produção que apresenta simbológica negativa e destrutiva, 

atrelando o seu consumo a modismos e novos hábitos comportamentais. 
 

O efeito devastador e letal das doenças transmitidas pelos micróbios levou à 
criação de analogias com o mundo computacional, como os vírus de computador e 
sua profilaxia, com vacinas (programas de remoção). Transmitidos geralmente pela 
rede de computadores, tornaram-se um dos motivos de ansiedade e preocupação do 
cidadão comum desde final do século XX, uma vez que a comunicação pela web 
tornou-se indispensável para a maioria das atividades cotidianas.   
Não obstante toda a simbologia negativa relacionada à transmissão de doenças e, 

mais ainda à ideia de contaminação, percebe-se não raro, em alguns setores, uma 

acepção contrária, que lhe confere um status altamente favorável: são os gritos e as 

coqueluches que importam as novidades da moda, as formas de comportamento 

social e... musical (VALENTE, 2012, p.5). 

 

Compreendemos que termos são utilizados de forma irônica pela possibilidade do 

duplo sentido: “coqueluche” (ligado à doença bacteriana), “grito” (no sentido da ansiedade e 

patologias) e “contaminação” (em relação à disseminação de doenças e/ou à apreciação do 

gênero em questão). 
 

Apesar de alguns movimentos notadamente alusivos ao coito, a grande maioria dos 
gestos descreve ações mímicas estereotipadas, acompanhando o texto que, por sua 
vez, é muito breve e direto; o coloquialismo da letra não despreza os já comuns 
erros de português (de concordância verbal, sobretudo). Desse modo, muito se 
aproxima das cantigas de roda das séries escolares iniciais sobre temas tradicionais 

(VALENTE, 2012, p.10).A autora, por fim, menciona o conteúdo de caráter 
libidinal encontrado em algumas das canções. A linguagem informal é 
tomada como “errada” e defende-se a linguagem formal na concepção das 
letras de música. Além disso, é feita uma alusão às cantigas de roda devido 
à simplicidade de tema e pela simplicidade da forma musical. 
 

 

Como forma de cotejamento acerca dessa divergência, faremos dialogar as duas 

posições. Tomamos o material empírico da capa da revista Época, em que o cantor foi 

destaque. A revista exibiu, em 2012, uma reportagem sobre o sucesso do cantor. Na capa, 

Michel Teló porta um traje preto, sorrindo, enquanto mãos femininas por todos os lados 

agarrando o cantor. O título é: “Ele ainda vai te pegar”. 
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Figura 2: Capa da revista Época 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://www.mairarabassa.com.br/wp-content/uploads/2012/01/MichelTel%C3%B3.jpg 
 
 

A partir da publicação, surgiu um embate na web entre os autores Gustavo Magnani e 

Candice Soldatelli. 

 

A relevância do fazer dialogar as fontes científicas e empíricas é a de se evidenciar a 

expressão do público em relação à imprensa. Podemos submergir nesse universo, também, 

pela escolha de dois textos que se confrontam. O primeiro intitula sua matéria como “A Época 

do bom senso já passou” e, ao final de seu texto, escreve uma série de lembretes sobre o título 

e a reportagem da revista: 
 

Lembretes à Época1: Não, Michel Teló não vai me pegar. Lembretes à Época2: Os 
bons jornalistas devem estar se questionando a decisão editorial da sua própria 
revista. Lembretes à Época 3: Não tentem se justificar. Do jeito que foi exposto, 
não há justificativa. Há erro. A única coisa seria pedir desculpas ao Brasil. Mas eu 
sei que isso não acontecerá. [Lembretes à Época4: Não é desculpa para qualquer 
erro ou incoerência, mas o texto foi escrito de “supetão” [pra ser mais exato, 15 
minutos] pois tenho um compromisso inadiável:] Lembretes a todos: Jamais disse 
que Michel Teló não faz parte da cultura popular brasileira. A discussão não é essa. 
É outra! (MAGNANI, 2012). 

 

Magnani afirma que chega a ser vergonhoso, em paralelo com grandes pensadores que 

já passaram pela música popular brasileira, uma revista com a relevância de Época, exibir 

uma capa como aquela. 
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Não é ser pseudo-intelectual, pseudo-crítico, pseudo-qualquer coisa. É um tanto 
vergonhoso ver uma das maiores revistas nacionais com uma capa dessas. Grandes 
pensadores sentem imensa dificuldade em definir o que é ou o que traduz a cultura 
popular. Como, então, uma música com meia dúzia de [sic] refrões sobre uma 
balada o faria? Portanto, tentarei expor meus argumentos. Não faria vocês 
perderem tempo lendo um xingamento qualquer (MAGNANI, 2012). 

 

Candice Soldatelli, ao contrário, após intitular a resistência de Magnani como uma 

postura típica da classe de “intelectualoides”, defende a matéria publicada e associa o cantor à 

cultura popular brasileira, ligando o estilo musical ao forró, ao funk e ao country brasileiro. 

Ademais, sintetiza a cultura musical brasileira como um “caldeirão”, por conta das várias 

influências que ocorreram ao longo da história: 
 

Os sisudos intelectuais de plantão tentam tirar a graça da coisa toda partindo para 
uma ferrenha crítica à imprensa em geral pelo fato de Michel Teló estar na capa da 
Revista Época desta semana, com os dizeres: “Com o sucesso ‘Ai, se eu te pego’, o 
paranaense Michel Teló traduz os valores da cultura popular para os brasileiros de 
todas as classes”. Saindo em defesa da revista Época, basta verificar como a 
canção surgiu para entender que ela realmente é uma síntese do caldeirão da 
cultura popular brasileira – que vai da música regionalista gaúcha até o forró 
nordestino, passando pelo country de Barretos e o pelo funk carioca. Todos esses 
ritmos ultrapassaram todas as fronteiras dos estados e das regiões do Brasil 
fazendo a massa dançar. A internet, por sua vez, levou a fusão de ritmos para o 
mundo, feito jamais realizado por qualquer outro artista brasileiro (SOLDATELLI, 
2012). 

 

Complementa Soldatelli: 

 
 

E, finalmente, o elemento a que todos os críticos meio que torcem o nariz, mas que 
é incontrolável: o YouTube e a internet. Para um hit local e uma coreografia 
engraçada cair nas graças de um jovem lá na Ucrânia, basta um link. Talvez, se a 
famigerada dança da Boquinha da Garrafa tivesse um veículo como o [sic] 
YouTube, quantas menininhas do mundo todo não teriam imitado a Carla Perez? 
Infelizmente, há alguns intelectuais que classificam como lixo cultural qualquer 
coisa que se popularize pela web. Ou, pior, para se tornar ruim aos olhos desses 
críticos, basta ser popular no sentido de “apreciado pelas massas”, simplesmente 
(SOLDATELLI, 2012). 

 

Soldatelli finaliza colocando em xeque os “valores” das manifestações de maneira 

segmentada, como cultura pop e cultura erudita, na qual insere o artista, definido como ícone 

do gênero Música Popular Brasileira, Chico Buarque de Holanda: 
 

Sinceramente, espero que os críticos intelectualizados parem se levar tudo tão à 
ponta de faca. Está na hora de evitarem a comparação improdutiva e improcedente 
entre cultura pop e a tal “cultura erudita”, e deixar de pensar que uma tira o valor 
da outra e vice-versa. Que os intelectuais continuem ouvindo Chico Buarque – a 
propósito, por que Buarque pode falar em “orifícios” numa de suas letras e o 
Latino não pode falar em kuduro? – e que a massa possa continuar a querer apenas 
uma coisa: breves momentos de diversão com a dancinha da moda, tão passageira 
quanto tantas outras que vieram antes (SOLDATELLI, 2012). 
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O texto de Candice Soldatelli abre espaço para uma reflexão acerca do que atualmente 

é considerado música popular brasileira e, também, do que seria o conceito de 
 
“inclusão sócio-cultural”. 
 

Percebemos em seu texto uma nova classificação na música brasileira na qual, ligada à 

cultura norte-americana (a cultura pop), na qual estaria inserido o cantor Michel Teló. Porém, 

ao definir a aceitação das manifestações culturais brasileiras, não faz menção à música 

popular brasileira propriamente dita e insere Chico Buarque no hall de uma “cultura erudita” e 

não da cultura popular. Embora o conteúdo tenha sido pautado por uma tentativa de abraçar 

manifestações culturais brasileiras, acaba utilizando-se de um discurso de exclusão, pois 

exclui um gênero musical em sua totalidade e exclui seu próprio público da apreciação de 

uma música do gênero MPB, como a de Chico Buarque. 
 

O texto destaca, também, os conteúdos literários possíveis de serem encontrados na 

música de Chico Buarque como o termo “orifício”. Porém, não leva em conta as diferenças 

discursivas entre um cantor e outro e também as diferenças contextuais e temporais entre 

ambos. Subtrair os vários aspectos da cultura implica – embora diante de um discurso 

inclusivo – a exclusão de outros grupos. 
 

Os autores Diniz e Soares redigiram um artigo sobre a já mencionada matéria 

publicada na revista Forbes. O texto trata principalmente da comparação entre o cantor 

Michel Teló e a artista Carmen Miranda. 
 

Segundo o texto, as instâncias midiáticas necessitam de uma figura de identidade. O 

que indicaria a necessidade de o cantor, nos dias atuais, ser uma personagem que possui uma 

íntima relação com a identidade brasileira, notadamente do ponto de vista da mídia. Isso não 

significa que o fenômeno midiático-musical, de fato, seja a “cara do Brasil” ou que traga uma 

densidade histórico-cultural brasileira em seu trabalho. Lembremo-nos de que não nos 

encontramos diante de uma verdade absoluta e que, talvez, uma classificação possa  

necessitar de um ponto de vista parcial e que, naturalmente, é excludente. No entanto, a 

associação se faz relevante. 

 
É desta problemática que este artigo investiga: a maneira com que a aproximação 
entre Carmen Miranda e Michel Teló – disposta na revista Forbes – nada mais é do 
que um sintoma da necessidade de personalização da identidade brasileira pelas 
instâncias midiáticas e a [sic]consequente tensão causada por tal tipo de “eleição”. 
Qualquer tipo de apontamento identitário é por si só, problemático, uma vez que 
aciona a hierarquização de fatores de identidade que oscilam entre o que se 
considera como hegemônico ou contra hegemônico (DINIZ; SOARES, 2012, p.2). 
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O paralelo traçado entre Michel Teló e Carmen Miranda é também de cunho político e 

cultural – Carmen Miranda era associada ao exotismo, à política da Boa Vizinhança do 

governo norte-americano da época e aos procedimentos de controle da imagem. 

Reconhecemos que, no que tange ao artista Michel Teló, pode-se conservar 

(internacionalmente) a imagem de certo exotismo em relação ao Brasil, contudo as dinâmicas 

econômicas e políticas – e, portanto, também, identitárias – são outras. Em meados dos anos 

2000, o Brasil vivia um momento de uma economia crescente e deixava de ser considerado 

“país em desenvolvimento” para ser considerado “país emergente”. Vale ressaltar que o Brasil 

ganhara a oportunidade de sediar, na mesma década, num intervalo de dois anos, os dois 

maiores eventos esportivos existentes: a Olimpíada e a Copa do Mundo de Futebol. Ademais, 

via aumentar sua força política em órgãos internacionais, como a ONU (Organização das 

Nações Unidas), a ponto de mediar conflitos: “Neste contexto, o interesse pela cultura 

brasileira ganha contornos mais consistentes. Ao passar de ‘país promessa’ para ‘país 

realidade’, o Brasil passa a ser visto como um ‘local possível’” (DINIZ; SOARES, 2012, p.8). 
 

Esse background enriquece as contextualizações e análises tecidas em torno do cantor 

que atingiu o sucesso em diversos países e que é uma representação cultural brasileira por 

associação. O cenário que se constrói ao seu redor (assim como a disseminação de sua 

carreira) é grandioso. É possível inserir seu sucesso no âmbito dos modismos, mas não se 

podem ignorar outros aspectos inerentes às relações humanas, como política, economia, 

identidade e cultura. 

 

 

2.10 Culturas ou contracultura 

 

Afirmações e julgamentos “à ponta de faca”, de fato, não nos permitem 

aprofundamento. A chamada verdade absoluta nas ciências humanas é quase inexistente. 

Notamos que manter o foco nos intérpretes e nos gêneros pode fragmentar ainda mais 

qualquer tipo de discussão reflexiva. Há diversos motivos para que haja tantos adeptos de um 

único estilo, há grande relevância em um estudo dessas razões e mesmos da difusão midiática 

e produções dos fenômenos. Todos esses aspectos poderiam ser analisados no locus da 

aceitação tanto da diversidade quando da noção de “cultura”, também ligada às manifestações 

sociais. Portanto, para aprofundar-nos nessa questão, o foco deve se manter na sociedade e 

não no artista. 
  

Este trabalho não tem a intenção de julgar a qualidade da forma musical; tampouco 

analisar as variações linguísticas provenientes da linguagem informal que, a propósito, não é 
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encontrada apenas na música de Michel Teló e na atualidade (vide um dos grandes nomes da 

música popular brasileira, Adoniran Barbosa, que se utilizava desse recurso para pintar um 

cenário cultural e regional). Neste trabalho, mantemos o foco na sociedade contemporânea, 

com recorte específico no público feminino e suas construções imaginárias, compreendendo 

as manifestações coletivas (neste caso, por meio da música) como um dos mais ricos 

elementos culturais. 
 

Atualmente, notamos que o caráter puramente apreciativo não se encontra no cotidiano 

das massas, mas no exercício e na interação direta, a partir de uma identificação com alguns 

dos elementos de nossas experiências. Dizemos que nos identificamos por alguns dos 

elementos musicais porque um gosto não é em sua totalidade absorvido, devido às 

particularidades de cada indivíduo. O gosto é feito de vários fragmentos com que o público se 

identifica; portanto, não há como abrir mão de suas raízes de forma total. 
 

Em sua tese, Gustavo de Moura Bastos conclui que a música sertaneja sempre foi 

voltada para um público numeroso e que a preocupação com os jovens, notadamente a partir 

da década de 1980, consolidou-se e se faz viável agora, na segunda década do século XXI, 

uma vez em que o mercado fonográfico: “concentra esforços no público jovem, de segundo 

grau e de universidade, por serem um segmento que mais frequenta festas e shows” 

(BASTOS, 2010, p. 123). A necessidade do marketing nessa esfera é fundamental, mas o 

complexo todo não se restringe a esse aspecto. Há que, antes, escutar o público, saber dos 

seus gostos e necessidades. 
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Capítulo III – Construções do discurso do cantor e a resposta 
 

das fãs 
 

Este capítulo tem como objetivo relacionar o referencial teórico até aqui apresentado com a 

metodologia aplicada na pesquisa. O estudo será realizado por meio de seleção de um corpus 

identificado em processo de observação de seus espetáculos gravados e ao vivo e de 

entrevistas com o cantor veiculadas por programas de TV aberta. Também será estudado o 

discurso de fãs sobre a imagem do cantor e sua música. 

  

 

3. Michel Teló e sua música: o discurso dos shows 

 

A seguir, analisaremos o discurso presente em quatro shows do cantor: dois deles gravados 

(um exibido pela televisão e outro no DVD Sunset) e outros dois por meio de observação 

participante, com ênfase no momento da execução da música “Ai, se eu te pego”. Com isso, 

pretendemos encontrar as diferenças e as semelhanças para com os distintos públicos e, assim, 

delinear os principais elementos e traços que compõem a imagem do cantor e seu 

comportamento em relação ao público. 

 

3.1 Vídeo da execução da música: “Ai, se eu te pego” 

 

Esse vídeo foi exibido pelo canal de TV fechada Multishow, para público de todas as idades. 

Especificamente para o caso da presente pesquisa, observamos o vídeo que foi postado no site 

YouTube
5
. O show foi parte do festival Planeta Atlântida, realizado nos alguns estados da 

região Sul do país: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no ano de 2012. Sua estrutura 

foi montada na Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida (SABA de Xangri-Lá), no litoral 

Norte do estado do Rio Grande do Sul. 

Minutos antes da entrada do cantor no palco são transmitidas, em um telão, imagens de crianças 

cantando e dançando sua música “Ai, se eu te pego”; também são exibidas imagens de jogadores 

de futebol internacionais e de tênis (esportes cujos torcedores apresentam significativas diferenças 

no que tange ao poder aquisitivo) fazendo o mesmo, bem como adultos anônimos de vários países 

diferentes que cantam e dançam. O recurso de tais exibições é utilizado como uma forma de 

afirmar o sucesso do cantor    no mundo e de mostrar a sua influência; um superstrato tanto 

linguístico, quanto cultural, uma vez que diferentes (e inúmeras) nações se encontram em 

conformidades discursivas. 
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Michel Teló entra no palco de repente, atraindo toda a atenção do público e reitera as 

imagens, apontando a plateia, com a frase pausada: “O mundo inteiro dança [...]” (pausa de 

reforço) “[...] mas eu prefiro as delícias aqui do Brasil”. A frase exclui o público masculino, 

pois o cantor utiliza o termo “delícias” (em conformidade com o gesto de apontar a pateia) em 

substituição ao termo “mulheres”. Nota-se que essa é sua forma de se referir (a rigor, de 

elogiar) as mulheres da plateia do show de forma sensual, porém, divertida. No entanto, esse 

discurso verbal também foi proferido em seus shows fora do Brasil. Em Amsterdã, afirmara 

preferir as delícias holandesas; em Madrid, as espanholas; e assim por diante, como 

encontram-se disponíveis nas gravações desses shows por vídeos caseiros exibidos em mídia 

digital, no site YouTube. Após a frase, dá-se início à música “Ai, se eu te pego”. Após as duas 

primeiras palavras da canção: 

 

 

Nossa, nossa... 
 
 
 

o cantor deixa que a plateia continue a cantar e que comece a coreografia, seguida pelo 

cantor, porém com gestos curtos. Desta maneira, o cantor reafirma as imagens exibidas no 

telão, que representam seu sucesso, sem tomar a iniciativa: o público prova o sucesso do 

cantor que, com satisfação, observa a plateia no comando simulado. 
 

Ele se apresenta com topete armado e camisa xadrez azul-e-branco com alguns 

detalhes marrons, remetendo ao clima “caipira”. Usa expressões corriqueiras como: 
 

“Vamo que vamo” e chama o público de “turma”, evidenciando uma das estratégias 

linguísticas que permite fazer com que a audiência se sinta à vontade, por meio de uma ou 

outra expressão linguística que costumeiramente são dirigidas aos amigos no dia a dia). Isso 

também contribui para dar a impressão de proximidade. Além disso, reforça o clima de 

intimidade entre aquele que está no palco e os que estão na plateia. Os músicos se vestem de 

maneira informal e com roupas claras, geralmente brancas. Usam bermudas e sandálias. 
 

Teló dança livremente, sempre sorrindo, mostra-se frequentemente de braços abertos, 

utiliza comumente movimentos ascendentes e aponta para o público. No momento da letra: 

 

 Então passou a menina mais linda 
 
 
 

aponta para a plateia, mais uma vez deixando a presença do público masculino oculta. Segue 

com: 
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Tomei coragem 

 

o que dá a impressão de humildade, e enaltece a imagem daquela mulher a quem se refere na 

música. Michel Teló move-se em espaço restrito, não faz uso da maior parte do palco. 
 

Para reforçar ainda mais a impressão de conversa direta e informal, juntamente com o 

destaque da imagem da personagem feminina na narrativa da canção, ele utiliza interjeições 

como “hein” e imitações de sons como se fossem risadinhas, com tom de ironia e intimidade, 

como se ali tivesse um conteúdo não revelado, porém conhecido por todos. Olha, sorri e acena 

com a cabeça para os músicos mostrando mais uma vez que se preocupa também com a 

concepção instrumental da música. 
 

A certa altura da apresentação, o cantor troca algumas palavras como a tornar a 

situação descrita na narrativa da canção “mais real” e reafirmar a rotina comum daquela 

situação – nota-se a ocupação em traduzir em cena e em música as situações da cotidianidade. 

Por vezes troca o dia da semana (“sábado”, da letra original, por “sexta-feira”, noite em que 

ocorreu o show) ou reitera o nome do festival, Planeta Atlântida. Ao invés de “menina”, diz 

“gaúchas”. Nesse momento, significativa parte da plateia feminina reage com gritos, gestos e 

movimentos, como evidencia take do próprio câmera-man, editado e escolhido para o vídeo. 

Mais uma vez o cantor aponta para a plateia e utiliza as interjeições “hein” e “viu”. 
 

O cantor faz uma pausa para dizer ao público que, àquela altura, faltavam apenas dois 

países da Europa para a música “Ai, se eu te pego” estar em primeiro lugar na parada musical 

e que na América Latina toda a canção estava se mantendo no topo das paradas. Compara 

esse fenômeno com o povo brasileiro que, segundo ele, está crescendo e isso “é incrível”. 

Acreditar “na gente” (apontando para si mesmo) e “fazer acontecer” são as expressões-chave 

ligadas ao sucesso, na opinião do artista durante aquele show. 
 

Em relação ao público feminino, podemos observar muitas vestimentas coloridas, 

justas, sempre com aspecto divertido e jovial. Não podemos afirmar que os movimentos da 

maioria são sensuais, mas as cores são claras e há muitas estampas, vestidos de alças e de um 

ombro só; são roupas alegres, descontraídas. Todos os que aparecem no vídeo cantam juntos e 

a coreografia é feita pela maior parte da plateia. Michel Teló também dança, porém com 

menos movimento das coreografias. Lembremo-nos de que a coreografia realizada no refrão 

foi criada pelo jogador de futebol Neymar, como ato de comemoração ao obter êxito num 

jogo de futebol. Este fato poderá ser constatado pelas palavras do próprio cantor nos 
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programas de entrevistas (analisados no próximo capítulo) e no vídeo que foi exibido no 

próprio show, antes da execução da música, como descrito acima. 
 

Em seguida, o cantor, aparentemente perdendo a timidez, diz: “Eu queria dizer pra 

vocês, eu acabei de ‘vim’ da Europa”, neste momento faz movimento ascendente e depois 

aponta adiante, com olhos fechados e continua: 
 

[...] Pousei agora às oito horas da noite, tive fazendo a imprensa lá da Espanha. Eu 
queria contar uma coisa pra vocês, compartilhar com vocês que hoje, na Europa 
inteira, só faltam dois países pra gente ficar em primeiro lugar, a música mais 
tocada na Europa inteira e na América latina inteira a gente está em primeiro lugar. 
”Ai, se eu te pego” sendo tocada pelo mundo todo. Eu acho que isso também 
reflete um pouco da identidade do Brasil que tá crescendo e tá cada dia mais 
incrível. Então a gente tem que acreditar e tem que fazer acontecer e isso depende 
muito da gente. Então, ‘oh’, ‘vamo’ acreditar no Brasil [...] (SUNSET, 2013). 

 

Michel Teló conclui, com  o termo de baixo calão “cacete”. Percebemos que o cantor 

eventualmente não seja uma pessoa tão humilde e tímida quanto procura expressar, pois em 

público e tendo seu show exibido em canal de TV fechada, anuncia seu sucesso (deixando 

traços de uma provável compreensão de si mesmo enquanto figura que representa o Brasil) e 

pronuncia palavra de baixo calão, o que não nos cabe julgar, mas distinguir da imagem pura 

que vemos criada aos olhos de algumas fãs – é possível que, eventualmente, encontre-se ali 

uma personagem construída para aquele momento. 
 

Nas vezes em que proferiu as palavras: “Brasil”, “eu” e “a gente”, o cantor apontou 

para si. Ao se referir à Europa e ao topo das paradas, o braço estava direcionado para cima, às 

vezes com movimentos circulares, com o dedo indicador apontando acima ou adiante e punho 

cerrado, remetendo a uma postura de conquista e poder. O cantor utiliza pausas de reforço nos 

momentos em que diz “Europa”, “na Europa inteira”, primeiro lugar”. Mais adiante, repete 

como a dividir a conquista com a plateia: “vamo com tudo, turma” e “que delícia, hein, 

turma!”. Já próximo do final da música, mantem-se na ponta do palco, troca olhares e aponta 

para uma fã ou outra, sempre sorrindo. 
  

Em verdade, Michel Teló canta a música toda sorrindo (e mesmo enquanto interage 

com os músicos, nos momentos instrumentais da música) e se divertindo no palco. Costuma 

virar-se aos instrumentistas e entoar células rítmicas ou brincar com o contratempo por gestos, 

demonstrando valorar a parte instrumental. Também aponta para as fãs, como outra poderosa 

forma de comunicação direta e dialógica. 
 

Há pouco apelo erótico na dança. Ela é uma espécie de coreografia-padrão dos 

apreciadores da música sertaneja (com punho cerrado à testa, costas curvadas e braço para 

trás). A sensualidade está no conteúdo daquilo que se fala e canta, muitas vezes de maneira 
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metafórica e, como veremos no próximo capítulo a partir das respostas das fãs, aparentemente 

despercebida. 
 

De corpo magro e estatura mediana, o figurino do cantor é aparentemente simples, na 

maioria das vezes discretas e de tamanho adequado – não são roupas justas que, 

eventualmente poderiam sugerir um apelo ao erotismo na escolha das vestimentas – de modo 

ao cantor não evidenciar excesso de zelo com a aparência. Quando veste camisas xadrezes ou 

floridas, são combinadas com o resto da vestimenta de cores neutras como bege, preto, cinza, 

azul claro, calças jeans, sapatênis. 
 

O cantor parece estar a divertir-se no palco, assim como a plateia; seu comportamento 

cênico sugere ser um “companheiro de balada” (o evento retratado na canção), dançando, 

conversando e flertando com as mulheres do local. O palco se torna um elemento especular, 

no qual a imagem do público se reflete. 
 

A plateia que é vista no vídeo, assim como o próprio Michel Teló, canta sorrindo e 

brinca entre si. Algumas mulheres têm os olhos vidrados no cantor, como a retribuir o flerte. 

Lisonjeadas por serem elogiadas pelo homem principal da balada e por poderem, juntos, ter 

uma noite divertida e alegre, a presença das mulheres parece cada vez mais em foco quanto 

mais perto do palco se encontram as fãs. 
 

Ao compararmos o vídeo exibido pelo canal Multishow com outras reproduções de 

shows em Amsterdã, Madrid, Lisboa e Londres, não parecem evidentes, sequer existentes, 

divergências significativas nos públicos: na maioria das vezes a coreografia é a mesma, bem 

como o conceito de descontração da vestimenta e comportamentos semelhantes por parte do 

cantor e das plateias: sorrisos contínuos, vozes em conformidade, coreografias e até a língua 

em que a música é cantada é a mesma. 
 

Por mais que Michel Teló tenha gravado uma versão em inglês de sua música, é em 

Português que todos cantam com mais vigor, seja nos shows realizados no Brasil, seja nos 

shows realizados no exterior. 

 

3.2 Análise do espetáculo: observação direta do show 

 

 Como parte do processo de análise do discurso do cantor Michel Teló, foi realizada 

observação participante da apresentação do cantor no espetáculo musical realizado em 30 de 

novembro de 2014, na cidade de Jaú, na casa de shows Lótus. 

 Em frente à casa de shows estava o caminhão de sua produção com a fotografia da 

capa do DVD Sunset, em que notamos somente as cores dos patrocinadores: azul piscina (da 
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marca de produtos odontológicos Oral B), amarelo e vermelho (da marca de chocolates 

Garoto) e detalhes em preto em branco (da marca de Impressoras Brother). 

 O cantor apresentou-se durante cerca de três horas e meia. Ele usava camisa cinza, 

calça jeans larga, de cós alto, e cinto. Como já notamos, há uma ausência de estímulo visual 

no figurino. Eventualmente tal procedimento deva-se à intencionalidade de despertar no 

público um “enxergar” aquilo de que estejam necessitando/desejando naquele momento ou 

mesmo a intencionalidade de manter intrínseca à imagem que se quer construir para o público 

de um artista cuja ausência de pretensão valoriza a atenção para sua obra musical. 

Eventualmente, também, pode significar um comprometimento de fidelidade e respeito aos 

patrocinadores, nenhum deles ligado ao mercado de moda. 

 No entanto, é possível que a ausência de ambição na construção dos figurinos do 

artista intente não estabelecer vínculo com marca, estilo, postura. É notável que o próprio 

cantor afirme que sua música, de maneira generalizada, é “meio pop, meio rock, meio 

reggae”, o que não deixa de ser uma leitura atual das manifestações culturais que buscam 

desconstruir qualquer gênero ou estilo que possa restringir a recepção do público ou que se 

encaixe em um pequeno grupo de adeptos. 

  Há, tanto na escolha da vestimenta do cantor, como nos elementos musicais 

caracterizadores de gênero de sua música, uma ausência de especificidade. Tanto na 

vestimenta do cantor, quanto, metaforicamente, em sua música, observamos que é pouco 

específica. Podemos ampliar esse conceito até mesmo à qualidade vocal4 e à forma como o 

cantor utiliza a voz cantada. Embora Michel Teló mantenha ótima afinação do começo ao fim, 

o brilho5 exacerbado que ouvíamos no gênero Sertanejo de épocas anteriores, se foi. O cantor 

usa extensão razoável, de tessitura6 média, com alguns vibratos7, porém, sem exageros, e os 

intervalos8 melódicos não apresentam saltos muito grandes entre as notas, tampouco notas 

exageradamente agudas. Ao contrário, mantém a constância de tom, na extensão, e na cor da 

voz. Usa portamentos9 e glissandos10, entretanto, com pouca frequência. 

 Percebe-se também que não há apelo a partes do corpo masculino como se percebia 

no cenário da música Sertaneja Romântica, com uso de calças justas, ou mesmo em relação a 

alguns outros cantores sertanejos universitários contemporâneos, que preferem talhar e exibir 

                                                           
4 Qualidade vocal na fonoaudiologia relaciona-se ao timbre e não à qualidade como julgamento de valor. 
5 Brilho da voz é a tonalidade ideal de cada timbre que soa de forma mais vibrante naturalmente. 
6 Região tonal de que se utiliza para cantar.  
7 Ornamentos vocais que exigem técnicas de frequência da vibração da voz, dando a impressão de trêmulo.  
8 Sequências e distância tonais (entre uma nota e outra). 
9 Ornamentos com efeito de “deslize” vocal do grave para o agudo. 
10 Ornamentos com efeito de “deslize” vocal do agudo para o grave. 
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membros superiores mais definidos. Michel Teló parece ter medidas medianas, comuns e não 

deseja deixá-las evidentes. 

 Percebe-se, também, que não há muita diferença de postura entre um show 

previamente gravado, como o Show da Virada (que será descrito adiante), e um show em casa 

noturna menor ou até mesmo para a gravação de um DVD. Mantêm-se os mesmos gestos, o 

mesmo timbre, o mesmo visual, os mesmos movimentos, o mesmo “texto”. 

 Também não são ausentes ou instáveis nas apresentações de Michel Teló os 

sorrisos e as brincadeiras. Durante o show ora analisado, as pessoas com quem mais interage 

são os músicos: o cantor sorri, brinca, dança e até conversa com eles durante os solos. É 

constantemente e parece desfrutar de sua música, seus músicos, estar no palco como qualquer 

outra pessoa que esteja presente no ambiente. Assim, parece ser despretensioso, encampa o 

gênero humilde, criando uma relação dialógica com as pessoas que estão “abaixo” do palco. 

Assim, como ele, as outras pessoas também estão a divertir-se. Ademais, o cantor pouco 

precisa se esforçar para interagir com o público, afinal o clima já está instaurado e é 

constante. Os instrumentistas sempre correspondiam às gentilezas e gracejos do cantor, 

pareciam se divertir e estar bem à vontade, movimentando-se ao ritmo das músicas. Seus 

instrumentos, os equipamentos do show e outras vestimentas exibiam a as marcas Fender 

(guitarras e contrabaixo), Shure (camisetas da produção) e Meteoro (amplificadores). Vale 

notar que o cantor interage menos com as fãs do que com companheiros de palco. O que 

eventualmente contagie o público é o fato de a plateia assistir ao grupo de artistas (cantor e 

músicos), como a metáfora mencionada anteriormente sobre o reflexo especular palco-plateia. 

 Por vezes, seja para reforçar sua presença, seja para reforçar o elo com o público 

feminino, o cantor manda beijos para as mulheres que se encontram em frente ao palco e toma 

o cuidado de olhar diretamente nos olhos de cada mulher com quem “dialoga”. Exceto as 

pessoas que estavam perto do palco, a maioria do público dança, conversa entre si, muitos 

chegam a ficar de costas para o palco conversando ou dançando a rodopiar. 
 

O cantor, portanto, não capta tampouco concentra toda a atenção de um grande 

número de pessoas no ambiente. As mulheres que se encontram distantes do palco, por vezes 

de costas para o cantor, dançam de maneira sensual, mexendo quadris, agachando, sempre 

com pernas bem distantes umas das outras, sozinhas ou com seus pares, independentemente 

da roupa que estão vestindo ou de suas idades. 
 

É interessante ressaltar que, como veremos nas entrevistas registradas no próximo 

capítulo, a música emblemática “Ai, se eu te pego”, está “ficando para trás” e, embora, as 
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outras também tenham sido bastante escutadas, a forma que o artista encontrou para manter o 

frisson da plateia durante o show foi introduzir a versão em inglês, “Oh! If I catch you”, antes 

de executar a canção original, em Português. Isso gera certa expectativa no público e sugere a 

necessidade de estratégias em torno de um dos elementos mais importantes para a construção 

da imagem (e carreira) do cantor, que é essa música. 
 

Também em algumas partes da letra da canção, o cantor modificava os termos pelo 

nome da cidade onde estava e por brincava com essas pequenas modificações. As temáticas 

predominantes das outras músicas cantadas por Michel Teló, assim como as dos outros nomes 

do Sertanejo Universitário, giram em torno da paquera, da sensualidade, de baladas em que se 

está embriagado, ou sobre a situação financeira. Nas músicas de outros cantores, na maioria 

das vezes, as mulheres estão embriagadas. No caso do Michel Teló, é ele (ou o narrador) 

quem está. Há, também, em outros gêneros, hits de outros autores cujos discursos são 

baseados na ostentação de um objeto ou de uma situação financeira; no caso de Michel Teló, 

ele é a personagem pobre, como no caso da música “Humilde Residência”.  

O comportamento de significativa parte das pessoas antes do início do show, à entrada 

do ambiente, parecia hostil. Como havia um degrau na entrada da casa de shows, diversas 

mulheres com saltos altíssimos caíam e tropeçavam (foram contabilizados na observação 

realizada antes do show começar cerca de cinco ou seis casos semelhantes) e, diante do 

acidente, seus acompanhantes ou parte dos homens que estavam próximos ao local riam, 

porém, na maior parte das vezes, reclamavam veementemente (como se, ao caírem, as 

mulheres estivessem atrapalhando o fluxo da fila) e, por vezes, pisavam nas mulheres ainda 

caídas no chão – aquelas que foram socorridas obtiveram ajuda de uma amiga ou de alguma 

outra mulher que estivesse passando. 

Outros homens empurravam e, quando porventura discutiam, levantavam rapidamente 

a voz para a mulher com quem estavam se desentendendo e se valiam de xingamentos contra 

elas. Tais cenas, aparentemente comuns no ambiente, também foram parte significativa da 

experiência pela qual a pesquisadora passou durante a observação do show. 

 

 

3.3 Análise do espetáculo: Show da Virada 2013 

 

O Show da Virada é um espetáculo gravado todos os anos para exibição, na noite de 

réveillon, pela Rede Globo de Televisão. Entre os artistas selecionados para as apresentações 

musicais, muitos são relacionados a diferentes gêneros de música popular e cada um se 

apresenta com uma música de seu repertório. 
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No ano de 2013, a gravação foi realizada no Credicard Hall, na cidade de São Paulo, e 

dividida em duas noites: 26 e 27 de novembro. Foi realizada observação participante na noite 

de 27 de novembro de 2013, quando Michel Teló se apresentou. 

A plateia estava lotada e as pessoas estavam predominantemente vestidas com roupas 

brancas, como se fosse a própria noite réveillon. A maior parte dos artistas utilizou o 

playback, recurso que elimina a necessidade de cantar ao vivo, sendo realizadas apenas 

mímicas faciais que simulam o canto. Michel Teló parece ter usado o playback do clipe 

oficial da música, versão da gravação do DVD Sunset, sobre o qual trataremos a seguir. A 

utilização do playback afigurou-se nítida e perceptível por conta de o volume sonoro, quando 

das falas do cantor ao entrar no palco, estar flagrantemente mais baixo que o volume quando 

da execução da música. 

Michel Teló precisou gravar sua apresentação solo por duas vezes, pois se esqueceu de 

desejar “Feliz Ano Novo” para a plateia ao final da primeira execução. Ao final de sua 

participação, apresentou-se em participação com o grupo Tradição, sua primeira banda de 

sucesso. 

Vale notar que, entre todos os espetáculos analisados para esta pesquisa, foi o espaço 

da casa de shows Credicard Hall que proporcionou ao cantor um dos maiores palcos para sua 

apresentação. Porém, Michel Teló não demonstrou mudanças de postura na ocupação do 

palco, restringindo-se a um espaço situado à frente, no proscênio. 

Durante a gravação do Show da Virada, seus gestos acompanharam o significado das 

palavras da letra da canção, quase que de maneira didática, e eram mais vigorosos, proporcionais 

ao ambiente. Ele vestia calça jeans com cós alto, camisa azul, cinto preto, sapatênis e uma 

jaqueta branca, para não perder o “clima de passagem de ano”. 

 

No caso específico do Show da Virada, por conta da ausência dos músicos que 

acompanham o cantor (outro fator que evidencia o uso de playbacs), o cantor interage mais 

diretamente com o público e gesticula mais. Em outros shows, durante a música “Ai, se eu te 

pego”, costuma fazer coreografia em algumas partes. Ri, sorri, conversa e gesticula tranquila 

e alegremente com os músicos, toca alguns instrumentos em algumas das vezes e, em outras, 

os instrumentos gesticula a tocar instrumentos imaginários. 
 

Michel Teló é alegre e, em um dado momento, pega nas mãos das fãs que estão mais 

perto do palco. Há um clima de muita diversão, de liberdade de movimentos, além da 

simpatia do cantor evidenciada pelo sorriso contínuo e da humildade do cantor, que curva-se à 

plateia e dá as mãos para o público. 
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No caso específico do Show da Virada, o travar dessa relação com o público e a 

ligação da imagem do cantor com seu comportamento (e não necessariamente seus atributos 

artísticos) é reforçado pela ausência de músicos no palco e pela ausência do canto executado 

ao vivo. Por mais que estivesse se apresentando com playback e sem seu grupo no palco, era 

necessário reafirmar que, ali ainda estava Michel Teló; era o cantor humilde, simpático e 

divertido que estava no palco. Percebemos ainda que, para o público feminino (sobre quem 

canta e para quem sorri, dá a mão e se curva), o que faz dele um cantor são exatamente os 

atributos musicais, mas justamente esses atributos não-musicais. 
 

A plateia dançou. Parte do público olhando para o cantor, parte sequer olhando para o 

palco. Algumas mulheres permaneciam girando ou conversando, de costas para o palco, num 

momento de descontração e ausência de limites e regras. Quanto mais perto do palco estão, 

mais atenção prestam no cantor, mas sem deixarem de se expressar: dançam junto, gritam 

para o cantor e cantam. 
 

A música com a qual Michel Teló se apresentou no Show da Virada não foi “Ai, se eu 

te pego”, mas a composição intitulada “Amiga da minha irmã”, com a qual passou a se 

apresentar com frequência na televisão, ao menos até o momento da conclusão deste trabalho. 

Possivelmente a apresentação no show de final de ano da Rede Globo de televisão foi uma 

das estratégias para emplacar outro sucesso, após “Ai, se eu te pego”, e também para medir a 

reação do público ao novo produto musical do cantor. 

 

3.4 Aspectos gerais do conteúdo do DVD Sunset 

 

O DVD Sunset, lançado no ano de 2013, também ajudou a consolidar o sucesso do 

cantor, posteriormente à canção “Ai, se eu te pego”. O DVD é uma coletânea de 14 gravações 

realizadas em locais abertos e litorâneos. O sucesso “Ai, se eu te pego” não consta nessas 

gravações. A música que inicia a sequência é “Amiga da minha irmã”. 
 

A capa apresenta as cores dos patrocinadores, de acordo com o cenário que exibe um 

fim de dia ensolarado e começo da noite. O público que aparece na capa está generalizado em 

tonalidade laranja que fica mais claro em degradê, dando a ideia de uma grande chama. 

Michel Teló, de camisa azul e camiseta verde, está posicionado à frente do céu azul, límpido e 

calmo. Em seus agradecimentos impressos na contracapa, aparece o termo “vamos”, no 

plural, escrita que difere da pronúncia que costuma usar (ocultando o fonema da letra “s”), 

eventualmente denotando a diferença entre conteúdo e discurso. Nos seus escritos finais, 

somente agradece a Deus. Por esse detalhe percebemos certa diferença na intensidade da 
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expressão de sua fé, sobretudo em relação ao que responde na entrevista realizada no 

programa De Frente com Gabi (TELÓ, online, 2011a), como veremos adiante. A menção que 

faz aos fãs é de inclusão animadora e convidativa. 

Reproduzimos aqui o texto da contracapa por ser relevante para a pesquisa: 

 
 

Agradeço muito a Deus pelo dom da vida e por poder cantar e levar alegria pra 
tanta gente! Este trabalho, ofereço com muito carinho a toda a galera que curte o 
meu som e que sempre, por onde passo, me traz muita energia positiva. Vamos pra 
cima, turma! Com tudo! (SUNSET, DVD, 2013). 
 

 

As vestimentas do cantor continuam entre calças mais largas, jeans ou bege, sapatênis 

e camisas. Suas roupas apresentam, de forma geral, as cores das logomarcas dos 

patrocinadores ou tons bem aproximados, o que também acontece com as cores utilizadas na 

capa do DVD. 
 

A encenação no palco é ainda a mesma: “beijinhos” para as mulheres, sorriso 

constante, gracejos com os músicos, são elementos importantes de sua apresentação. 
 
A música âncora do DVD e que, portanto, passa a ser disseminada na TV é 
 

“Amiga da minha Irmã”. A letra conta uma estória em que a irmã do narrador tem uma amiga. 

Esta, frequentemente, vai à sua casa para que possam ir juntas para a “balada”. O narrador diz 

correr para abrir a porta quando toca a campainha. As duas se arrumam e a amiga da irmã, no 

auge de seus dezoito anos, faz escova no cabelo e passa um batom vermelho. Ele olha pelo 

espelho e “não quer nem saber”: “vai pra cima”, mesmo. A música é dançante e seus 

elementos tímbricos e rítmicos pouco diferem da música “Ai se eu te pego”. 

 

3.5 Análises de programas de entrevistas 

 

 

3.5.1 Programa Agora é Tarde, com Danilo Gentili – descrições e interpretações 

 

Exibido de terças-feiras às sextas-feiras, a partir da 0h, na Rede Bandeirantes de TV, o 

talk show é composto por entrevistas. Na época em que Michel Teló foi entrevistado, o 

programa era apresentado pelo artista de Stand Up Comedy11 Danilo Gentili. O programa 

segue a proposta humorística, pautado por brincadeiras, polêmicas, trocadilhos e sarcasmos. 

Em um dos quadros, uma celebridade é entrevistada. Gentili, normalmente, parece prezar pelo 

                                                           
11 Apresentação cômica em que o narrador realiza em pé e não se utiliza de recursos como figurino e cenário, 

apenas um microfone. 
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despojamento em sua relação com a pessoa entrevistada, usando vocabulário informal e, por 

vezes, palavras chãs. Um toque de crítica social dá uma nota picante ao programa. 

Agora é Tarde tem um cenário que mistura elementos comuns às casas do público, ao 

mesmo tempo em que mostra um fundo urbano, como se pelo lado de fora da janela 

pudéssemos enxergar outras casas. 

Como se estivesse fazendo uma visita, o entrevistado senta-se no sofá ao lado da 

bancada do apresentador, que é de madeira (ou material semelhante). O vidro por trás da 

bancada forma colunas verticais, que podem também remeter o espectador a uma estante de 

livros. Vale dizer, é possível tecer uma analogia entre o olhar as “outras janelas” e a estante 

de livros: o disfarce, a ambiguidade e a ironia; o parecer neutro para poder adentrar-se no 

cenário alheio, para poder “olhar a vida alheia”. 

O nome do programa vem escrito ao fundo do cenário, juntamente com as imagens 

que parecem estar “fora da janela”, em vermelho, deixando o cenário mais dinâmico, 

“quente” e informal. Eventualmente, o excesso de informação visual, como uma casa 

desorganizada, intenta remeter o espectador ao caráter de humor do programa. 

A banda que ilustra as mudanças de quadro do programa é a Ultraje a Rigor, banda de 

rock nacional, também conhecida pelo alto teor de humor utilizado em suas canções. Durante 

os programas, a banda também pode interagir, como se seus componentes estivessem em um 

lugar confortável em que todos trocam informações sobre os temas. Também sentem-se livres 

para criticar, sugerir, perguntar, brincar e contar piadas para/com os convidados ou somente 

quando “provocados pelo apresentador que parece se divertir com a participação de todos os 

presentes no palco.  

 

3.5.1.1 Apresentação do cantor 

 
 

No programa, veiculado em 20 de junho de 2012, Gentili diz sobre Michel Teló: “Eu 

vou receber aqui no palco uma verdadeira ‘fabriquinha’ de hits, um dos maiores fenômenos 

da música brasileira e não é exagero nenhum dizer da música mundial na atualidade [...]” 

(TELÓ, online, 2012). 
 

É dessa maneira que o apresentador enxerga ou “desenha” a carreira do cantor ao 

público. Embora, intencionalmente ou não, desqualifique o aspecto artístico do trabalho do 

cantor, em seguida enaltece seu sucesso, qualificando Michel Teló como uma personagem da 

música mundial. Vale dizer, a força de seu trabalho não parece estar associada à qualidade, 

mas aos números: consumo, mercado e valores. 
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Recebido com uma versão pop de sua música emblemática, “Ai, se eu te pego”, 

Michel Teló entra em cena simpático, seguro e à vontade. Vestido de sapatênis, calça jeans, 

blazer cinza e camiseta preta, traja um figurino discreto, informal e urbano. Dança e brinca 

com as fãs, que gritam. A entrevista tem duração de cerca de 20 minutos. 

 

 

3.5.1.2 Ai, se eu te pego! 

 

O apresentador menciona a música “Ai, se eu te pego” como um “sucesso monstro”. 

Pergunta ao cantor se o fato de a música ter sido propagada no exterior foi uma estratégia ou 

fato acidental. Michel Teló diz que foi um acontecimento “fora da caixa”, como surpreendido 

com as proporções que a música tomou. 
 

Gentili comenta que a música “Ai, se eu te pego” atingiu o primeiro lugar nas paradas 

de diversos países do exterior e, no Brasil, manteve-se em segundo lugar, tendo perdido o 

primeiro lugar no pódio para a cantora Adele. Michel Teló explica que esses números são 

dados pelo site iTunes; afinal, pela mídia Rádio, ele figurara cinco meses consecutivos em 

primeiro lugar. Afirmou, ainda, que a música brasileira atinge o apogeu e, depois, começa a 

“abaixar a poeira” (outra gíria/metáfora de uso corriqueiro), como o iTunes era algo novo no 

Brasil e a cantora Adele já estava há mais tempo, ocorreu o fato em questão. Mesmo assim, 

humildemente, mostra-se feliz por perder para a cantora Adele e canta um trecho de sua 

música mais conhecida: “Someone like you”. 
 

Gentili volta na questão puramente mercadológica quando pergunta sobre a ocorrência 

desse fenômeno. O cantor demonstra muita satisfação com o fato. Tal satisfação é reafirmada 

quando faz questão de reiterar que no Brasil sua canção se manteve em primeiro lugar e que, 

(novamente humildemente) mesmo que estivesse em segundo, se fosse para a cantora Adele, 

ainda assim estaria feliz. 

Reiterar a postura humilde se mantém em conformidade com a afirmação de não ter 

havido uma estratégia para sua canção fazer sucesso no exterior, nem mesmo no Brasil. O 

cantor reforça ainda mais a característica simplista e humilde quando elogia a cantora norte-

americana e canta sua música. Embora não tenha cometido nenhum erro ao cantar a letra de 

“Someone like you” em Inglês, a figura humilde ainda fala mais alto ao afirmar não saber 

falar Inglês e revelar a insistência da mãe em apurar seus estudos. 
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3.5.1.3 Oh, if I catch you 

 

Durante o programa, é exibido um VT com a música “Ai, se eu te pego” sendo cantada 

em várias línguas e a versão em que Michel Teló ri, possivelmente ironizando, a expressão “if 

I catch you”, que não traduz o sentido da expressão em português. 
 

O problema da tradução é que o verbo “to catch”, que significa “pegar”, embora em 

português tenha a mesma tradução da palavra utilizada na música, não tem o mesmo sentido 

em inglês. Neste caso, para uma versão escorreita da letra da música, seria necessário utilizar 

uma expressão que tivesse o mesmo significado contido em Português. 

 

 

3.5.1.4 Sucesso 

 

Teló conta que a canção está “estourada” no Brasil há meses e o jogador Marcelo (do 

Real Madrid) levou para seu colega de profissão, Cristiano Ronaldo, que dançou a música. 

Tendo, por meio da coreografia de comemoração dos jogadores de futebol, se propagado na 

Espanha e em Portugal, os jogadores alemães começaram a dançar e virou uma febre entre os 

esportistas. O jogador da Sérvia, ao fazer um gol, fez a dança, assinou e escreveu: “Ai, se eu 

te pego”, conta o cantor orgulhoso: “É inacreditável, nunca imaginei isso, passou da conta” 

(TELÓ, 2012). Ainda sobre estratégia de venda, o cantor afirmou que, primeiramente, sua 

equipe e ele pensam no Brasil e depois em como (e se é possível) difundir no exterior. 

Questionam, também, sobre a possibilidade de parceria com algum outro artista já consagrado 

no exterior, como Roberto Carlos, por exemplo. 
 

Gentili comenta que, enquanto o mundo todo cantava sua música, no Brasil o cantor 

era altamente criticado, e pergunta como ele lida com isso. Michel Teló responde: 
  

“Cara, eu sempre gostei de cantar músicas assim, que diverte a galera [...]” (TELÓ, 

online, 2012). Menciona outro hit, “Fugidinha”, e completa o raciocínio dizendo que as 

pessoas têm o ddireito de não gostar de sua música, mas que deveriam respeitar. Nesse 

momento, a plateia aplaude. O apresentador o defende e conta que agiu dessa mesma maneira 

pelo microblog Twitter, na época em que a música estourou. O cantor agradeceu e aplaudiu 

Gentili, completando: “Realmente, cara, eu acho que invés da turma até ficar feliz porque é 

tão difícil acontecer isso com a música brasileira e eu acho que isso também reflete o que 

aconteceu com a música, ou não, mas reflete um pouco do que o Brasil tá vivendo. Os cara 

[sic] lá fora estão olhando com respeito” (TELÓ, online, 2012). Faz, ainda, alusão a Tom 
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Jobim, que dizia que fazer sucesso, no Brasil, é um crime. O apresentador completa: “crime e 

ofensa” (TELÓ, online, 2012). 

 

De forma direta, para reafirmar ainda mais a falta de estratégias de marketing para 

dominar o cenário cultural internacional, Teló cita uma possibilidade a ser previamente 

considerada, que é a parceria com cantores já consagrados no exterior e faz notar que isso não 

acontecera com a música “Ai, se eu te pego”. Gentili, por sua vez, lança uma polêmica 

quando comenta a questão das críticas ao sucesso de Michel Teló no exterior e direciona a 

conversa de modo a questionar sobre a aceitação do cantor e de suas canções como artista e 

músico popular brasileiro de real valor. O apresentador aponta, de forma sutil, certa 

discriminação e resistência (mesmo sem tê-las mencionado), reiterando as insistentes 

menções às estratégias de marketing e ao valor do cantor pelo sucesso em si, enquanto fábrica 

de hits. Michel Teló responde dando a entender ser, culturalmente, um motivo de felicidade 

para o povo brasileiro, pois conseguira algo que poucos conseguem. Para o cantor, 

finalmente, “os cara lá” (os estrangeiros) estão olhando com respeito para o Brasil, depois de 

seu sucesso. 
 

Ambos comparam o cantor com o compositor Tom Jobim, sugerindo que um 

determinado segmento do povo brasileiro não aceita os artistas que fazem sucesso; ambos 

abrem o questionamento sobre um provável elitismo e sobre a influência mercadológica e 

econômica na cultura. 

 

3.5.1.5 Carreira após o sucesso 
  

O apresentador pergunta se o cantor não teve medo antes de lançar um disco single 

(também aclamado pelo público) depois do primeiro sucesso. O cantor responde que não 

temeu, pois acredita em sua arte; ambos comentam que nunca haverá uma música que fará 

tanto sucesso quanto aquela (“Ai, se eu te pego”). 

3.5.1.6 Outros hits e apelo sexual 

 

 

Teló explica que já tinha consciência da dificuldade de suceder o grande sucesso e que 

a música “Minha humilde residência” fez bastante sucesso também. Gentili ironiza o título da 

música porque a residência atual do cantor não é humilde. Ele ri, concordando, e retoma o 

discurso da humildade contando a história de sua infância pobre. Ambos comentam que a 

letra da música, diz que a cama está quebrada, não tem cobertor e mais: “[...] o cara tá sem 

dinheiro pra ligar pra muié [sic], tá louco pra dá um cata nela [...]”. Nesse momento, sorrindo, 

o cantor faz um gesto com a mão, a simbolizar o ato sexual. Todos riem e o cantor continua: 
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“[...] mas não consegue ligar pra ela”. O apresentador provoca e pergunta sobre “dar um cata” 

(fazendo o mesmo gesto de Michel Teló, com a mão) e ele responde de maneira discreta, mas 

sorridentemente: “Ah, rapaz, vô falar p’ocê’, quando a gente é menor de idade a gente passa 

umas coisas assim, né?”(TELÓ, online, 2012). Gentili diz: “Vai até na rua” (TELÓ, online, 

2012). O cantor completa: “Vai onde vai!”(TELÓ, online, 2012) e completa dizendo que 

quando adolescente, embora ganhasse seu próprio dinheiro, ainda era menor de idade para 

entrar em motéis, por isso: “Vai onde vai, o pau fecha” (TELÓ, online, 2012). Ambos riem, a 

plateia também. 

Michel Teló tenta não demonstrar insegurança com o assunto dos hits e cita outra 

música, mais nova, que também estava em boas posições nas paradas de sucessos; o cantor 

mantém a imagem segura e verdadeira, além de divulgar seu novo trabalho. 

 

 

3.5.1.7 Espírito Esportivo 

 

Ao confirmar que está morando em São Paulo, o cantor ganha um presente como 

forma de escárnio à cidade: boias para não se afogar, um celular velho para que os ladrões 

possam roubar e uma galocha amarela em menção às enchentes. Com espírito esportivo, sem 

rodeios, o cantor veste as galochas. 
 

No programa há o quadro “O que você faria? você pegaria?”. Danilo Gentili mostra 

fotos de mulheres num telão para que o cantor diga “o que faria com ela”. 
 

A primeira foto é a da modelo Giovana Ewbank. Michel Teló ri, com ar de timidez, e 

Gentili conclui: “vou entender que você faria umas coisas feias” (TELÓ, online, 2012). Na 

segunda foto, a da apresentadora Eliana, o cantor diz, ironicamente, que daria um abraço; o 

apresentador complementa, em tom jocoso, que a intenção de abraçar seria pressionar-se 

contra seu busto. Sobre as cantoras Pepê e Neném (negras, fora dos padrões de beleza atuais e 

homossexuais), procura não rir (mantém uma postura politicamente correta) e diz que diria: 

“E aí, mano, beleza?” – enfatizando que é pela pose das cantoras na foto. Sobre a imagem 

inserida do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de maneira sarcástica, tira uma das 

galochas e finge que daria a ele, dizendo: “Toma aí, Geraldo!” (TELÓ, online, 2012). Ao 

vestir as galochas, o cantor exibe total segurança e prova estar totalmente à vontade no 

programa. 

Michel Teló manteve a postura de “bom moço” ao longo de todo o quadro. Evita dizer 

o que “faria” com a primeira personagem mostrada, ainda que tenha deixado transparecer que 

“faria coisas feias” (nas palavras do apresentador, em referência a condutas sexuais) pela sua 
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expressão facial, o que eventualmente mantenha forte seu apelo sobre o público feminino (a 

sensualidade escondida, apenas sugerida), notadamente pelos incontidos sinais de timidez. Do 

mesmo modo com a segunda personagem, que afirma abraçar (a que o apresentador completa 

com a intenção de se encostar no corpo da apresentadora). No caso da dupla Pepê e Neném, 

ao mencionar as gírias utilizadas nas periferias e com tom masculino, antes de qualquer 

alusão ao fato de as cantoras serem homossexuais, ele explica que é por causa da pose em que 

estão na foto, mantendo sua postura de garoto politicamente correto. Finalmente, sobre as 

galochas que simbolizam as enchentes de São Paulo, exibe sem medo resistência a posição 

política definida e, sem tom de protesto, manifesta seu descontentamento com uma situação 

social que não o atinge, mas atinge parte se seu público – no entanto, protesta sorrindo, em 

tom de brincadeira. 

 

 

3.5.1.8 Observações de elementos discursivos 

 

Percebemos que o cantor, visualmente, acima de tudo, transmite uma impressão de 

discrição e neutralidade que, somadas à simpatia (por estar boa parte do tempo sorrindo), tom 

de voz sem muitas curvas melódicas, suave e pouco intenso, gera uma combinação atrelada a 

uma imagem de acessibilidade e simplicidade. 
 

O apresentador faz uso de uma metáfora (“a fábrica de hits”) no diminutivo, 

justamente para reforçar a linguagem sarcástica e irônica, ao se dirigir a uma pessoa que 

parece tão simples, mesmo sendo um artista de grande poderio de vendas, de grande sucesso, 

de muito dinheiro. 
 

Associamos esses símbolos de poder ao cantor e consideramos  a expressão 
  

“fabriquinha de hits” um eufemismo e uma metonímia, pois de forma mais realista sabemos 

que, na construção de toda uma carreira, o sucesso não é conquistado somente pelo artista, 

mas por todos os profissionais que fazem parte de uma equipe. Quando menciona-se o 

sucesso em todo o “mundo” concretiza-se a metonímia, pois não há evidências de que todos 

os países do mundo ouvem suas músicas (consideraríamos a figura de linguagem hipérbole se 

o reforço retórico: “não seria exagero nenhum” fosse ausente). Uma fábrica – a metáfora – 

produz em série produtos parecidos, de menor qualidade, com finalidade mercadológica. 

“Sucesso monstro“ e “fora da caixa“ são expressões e gírias que expressam surpresa positiva 

em relação ao sucesso internacional do cantor. 

Quando o assunto é a música “Oh, if I catch you”, o fato de ele “rir” da própria versão 

nos leva a questionar se realmente não possui fluência em inglês (sabendo que há incoerência 
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na letra) ou se não é necessária uma maior preocupação com a versão, pois o consumo seria 

mais amplo com a utilização de uma palavra da Língua Inglesa mais acessível, ainda que 

menos precisa. Ademais, diante do sucesso da versão, a fidelidade aos sentidos, ao conteúdo e 

à língua, fica em segundo plano. 

Ao afirmar que, com seu sucesso no exterior, o Brasil passou a ser respeitado, o cantor 

nos leva a refletir, primeiramente, sobre a legitimidade dessa afirmação; em seguida, sobre o 

fato de antes de seu sucesso o país ser realmente tomado com desrespeito internacionalmente 

no aspecto cultural. O fato de fazer sucesso no exterior realmente implica o respeito das 

outras nações pelo Brasil? Quando citam o compositor Tom Jobim (e seu pensamento sobre 

fazer sucesso no Brasil) utilizando termos como “crime” ou“ofensa”, estes se caracterizam 

como hipérboles, pois permitem criar imagens exageradas de um fenômeno, o que também 

pode nos levar a associar os grupos de resistência à música de massa como “críticos 

exagerados”.  

Os aplausos da plateia podem indicar a aprovação do aspecto narrativo do cantor. Os 

aplausos, em certa medida, concretizariam em “verdades”, as palavras ali proferidas. 

Parafraseando José Luiz Fiorin (2011), é a concretização que nos leva aos valores de “poder-

vencer”. O fato de Michel Teló aplaudir Gentili, assim como sua plateia o havia aplaudido, 

estabeleceu uma espécie de dialogismo com o apresentador e, de ambos, com a plateia, 

eventualmente reforçando ainda mais sua imagem de rapaz simples e “humilde”. 

Ao entrarem no assunto do apelo sexual do conteúdo da nova música, o cantor não 

deixou de brincar com as palavras, mas demonstrou flexibilidade argumentativa. 

Primeiramente, colocando o foco no termo “humilde”, ao relembrar da infância pobre que 

teve. Em seguida, explicando que a música fala sobre um jovem que está sem dinheiro para 

ligar para a “pretendente” e que sente falta de estar com ela (ambos remetem ao ato sexual 

pela gíria “cata”, que ganha força pelo signo gestual da coreografia). Seu discurso nos faz ir 

além do conteúdo e imaginar as dificuldades dos garotos pobres e menores de idade. Após a 

provocação do apresentador, porém, o cantor adere à brincadeira com jogos de palavras não-

apelativos, mas que mantêm a sensualidade na linguagem despojada dos jovens: “vai onde 

vai”; “o pau fecha”. Desta maneira, com expressões e gírias provenientes do universo jovem e 

masculino, reafirma a sua masculinidade, sem nada ter mencionado explicitamente, apenas 

pela possibilidade de várias interpretações que as expressões permitem. 
 

Durante o quadro “O que você faria? você pegaria?”, a exibição de fotos de mulheres 

num telão pode dar a impressão de mercadorias em uma vitrine, evidenciando um possível 

caráter machista do quadro ou do mesmo programa, atribuindo à mulher uma 



103 
 

 
“utilidade” sexual, servil ao olhar do homem, que escolhe o que e com quem fazer o que quer. 

Diante da situação, Michel Teló não se retrai e parece bem à vontade, o que indica segurança 

e coerência quando se trata de sustentar a imagem criada. 
 

Pelo frequente uso de ironias, metáforas, brincadeiras, jogos de palavras, sorrisos, 

risadas constantes e, sobretudo, pela forma como se senta e se movimenta no sofá de Danilo 

Gentili, percebemos uma linguagem bem corporal informal, jovial e o apego ao caráter de 

uma personagem cuja função é levar ao público diversão e entretenimento. Além disso, a 

linguagem falada do cantor se constrói por recursos fônicos que nos remetem à vida bucólica 

de uma infância pobre na zona rural. Possivelmente este seja um dos aspectos mais 

importantes na construção de sua imagem. À procura da simplicidade discursiva e da não-

afirmação direta do apelo sexual dos conteúdos de suas canções, enaltece a imagem que é de 

uma pessoa simples (até pela vestimenta), segura, porém humilde e politicamente correta que, 

quando vê desrespeitado ou diminuído o valor de seu sucesso no exterior, sente certa 

ingratidão, pois demonstra acreditar no seu papel de herói, que conseguiu o certo respeito 

internacional ao seu país e, paradoxalmente, não angaria respeito em sua terra. 
 

A simplicidade carregada de valores positivos é o ponto alto da construção de sua 

personagem. Carregado de eufemismos e concessões (textuais e comportamentais), Michel 

Teló reitera sua humildade (baseada na pobreza na infância, na conduta retilínea da 

juventude, na simpatia após o sucesso). 
 

Para o público, o Michel Teló que se despede é o mesmo que entrou no programa e 

essa era, possivelmente, sua intenção. 

Ao considerarmos a apresentação feita por Danilo um “estado inicial”, a reflexão e 

desdobramento por meio do diálogo entre ambos como um “desenvolvimento” e a imagem 

deixada ao despedir-se como uma “conclusão”, enxergamos uma nítida estrutura narrativa no 

programa analisado. Essa narrativa nos mostra enunciados de estado sob uma relação de 

junção entre o sujeito e o objeto (classificação que creditamos ao cantor na relação entre si e o 

programa de entrevistas). 
 

No discurso de Michel Teló percebemos a insistência de enunciados de liquidação de 

privação nos momentos em que reforça que era pobre e agora não é mais; e também sobre as 

privações de sua época de adolescente. As provocações e direções temáticas de Danilo Gentili 

nos mostram as fases de manipulação, sobretudo na sua apresentação quando afirma que o 

cantor é uma “fabriquinha de hits”. O cantor estabelece-se adequadamente na fase da 

competência, em que exemplifica, explica e responde com base nos acontecimentos pessoais 

e profissionais. A performance narrativa se dá pelo apresentador na maioria das vezes em que 
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menciona o assunto a ser tratado. O entrevistado, neste caso, entra em conjunção com o que 

atua na transformação. A fase de sanção é dada ao entrevistado uma vez que as dúvidas são 

sanadas por ele e assim, finalmente, o verdadeiro herói é reconhecido. 
 

José Luiz Fiorin afirma que: “essas fases não se encadeiam numa sucessão temporal, 

mas em virtude de pressuposições lógicas” (FIORIN, 2011, p.32). Essa constatação ajuda-nos 

a estabelecer uma relação de narrativa no contexto do programa sem conter uma “única 

sequência canônica” (FIORIN, 2011, p.32). 
 

Dentro de uma estrutura narrativa fixa, o nível discursivo produz variações de 

conteúdos; porém, tais conteúdos em regra terminam em conjunção sem um obstáculo na 

relação entre apresentador e entrevistado. Nos assuntos abordados, no entanto, os obstáculos 

apareceram tais como: as críticas ao sucesso do cantor no exterior, a manutenção do sucesso 

após a música com que atingira o apogeu e as tentativas de provocação na abordagem sobre 

estratégias de marketing. 
 

As projeções do discurso-enunciado (que se definem no “eu-aqui-agora”) apresenta 

uma debreagem enunciativa inserindo nos contextos os atores da situação narrativa, os 

espaços e os tempos enunciativos com concomitância ao agora e ao passado, por meio dos 

advérbios de tempo. Percebemos, também, a debreagem interna, de segundo grau, que cria o 

discurso direto com impressão de sentido de verdade, ou seja, a possibilidade da ilusão de 

estarmos ouvindo as “verdades” do outro. 

Nota-se que na relação entre o apresentador e o entrevistado há a provocação e 

tentativa de manipulação de um tema ou de uma ideia. Porém, não devemos nos esquecer de 

que ambos possuem a mesma tática discursiva em relação ao público uma vez que ambos 

precisam manter junto ao público suas imagens previamente construídas. 

É preciso ressaltar, ainda, que embora tenhamos nos referido a eles como sujeito e 

objeto, podemos categorizá-los a ambos como sujeitos e a plateia como objeto, dependendo 

do recorte que escolhamos fazer. Neste segundo caso: “[...] o enunciador utiliza-se de certos 

procedimentos argumentativos visando a levar o enunciatário a admitir como certo, como 

válido o sentido produzido” (FIORIN, 2011, p.74). Lembremo-nos de que, neste caso, 

olhamos para várias formas de dialogismos: do apresentador em relação ao público (e vice-

versa); do entrevistado em relação ao público (e vice-versa); do entrevistador em relação ao 

entrevistado (e vice-versa); e de ambos em relação ao público (e vice-versa). 

Michel Teló, com seu sorriso constante, fazendo uso da função social da linguagem 

por meio de gírias e piadas; exclamações e interjeições, marcou sua posição e definiu 

entrevistador e plateia por oposição. 
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Pelas linguagens dos textos proferidos e do contexto da ocasião, pode-se ler a 

ocupação do cantor por inserir suas ações discursivas no âmbito da cotidianidade e, 

possivelmente, o elo entre a criação de suas músicas a partir do que o público quer ouvir. 

 

 

3.5.2 Programa: De Frente com Gabi – descrições e interpretações 

 

O programa é veiculado aos domingos às 23h, no SBT – Sistema Brasileiro de 

Televisão –, comandado pela apresentadora Marília Gabriela. O cenário do programa exibe 

fundo preto, mesa (em forma de diamante/piramidal) e cadeiras altas, pretas, em que a 

apresentadora se mantem à mesma altura do entrevistado. 
 

Marília Gabriela recebe no De Frente com Gabi grandes nomes e trata de assuntos 
de interesse nacional. Política, economia, medicina, cultura e temas como 
pedofilia, eutanásia, bioética e sexo, entre tantos outros, estão na pauta do 
programa [...] No cenário do programa, apenas um fundo preto, duas cadeiras e 
uma bancada de acrílico, a fim de que apenas o entrevistado e a entrevistadora 
prendam a atenção do telespectador durante uma hora de informação e 
entretenimento da melhor qualidade (TELÓ, online, 2011a). 
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O cenário do programa, assim, intenta aparentar sofisticação, igualdade, clareza, 

assertividade, neutralidade, organização e faz com que o entrevistado se posicione, 

literalmente, de frente com a apresentadora. Marília Gabriela é acolhedora, mas tece seu 

questionário de forma direta. Embora por vezes converse com o entrevistado, presta toda sua 

atenção a ele, sorri, na maioria das vezes inclina-se a ele, mas se esmera para aprofundar-se 

no assunto ao máximo, utilizando-se, na maioria das vezes, do recurso de manipulação por 

provocação. A entrevista teve duração de 45 minutos e foi exibida na noite de 24 de junho de 

2012. 

 

 

3.5.2.1 Programa De Frente com Gabi 

 

Um dos diferenciais entre os programas analisados é que, a partir do segundo bloco, 

Marilia Gabriela enfatizou a história de vida do cantor, como família, gostos, infância e 

estudo musical. O cantor revelou que estudou piano e sanfona, mas não sabe ler música, pela 

falta de necessidade da teoria musical na prática, e reiterou sua afirmação mesmo diante da 

expressão de choque da apresentadora. Na infância, ouvia música sertaneja romântica e 

música gaúcha. 
 

Aqui podemos traçar um paralelo com uma das questões levantadas no programa de 

Danilo Gentili. Naquele programa, Michel Teló sugere que a versão de sua música em inglês 

não mantém o sentido da frase, mas é uma tradução literal. Uma das questões que levantamos 

naquele momento foi a de o sucesso ser um objetivo tão concreto que não houve a 

necessidade de que buscassem uma forma mais congruente de compor a versão. Desta feita, 

no programa De frente com Gabi, diante de outra temática (a leitura musical), podemos 

associar mais uma vez a falta de necessidade do aprofundamento musical puro porque, se na 

prática a teoria musical e estudos adjacentes não se fazem necessários, uma vez em que o 

sucesso é o objetivo, bem como a ausência de rebuscamento musical enquanto demanda do 

público e, até mesmo, a falta do desejo e necessidade de aprofundar-se no universo musical. 

Diante dessa possibilidade podemos compreender que o cantor atribuiu, mais uma vez, valor 

ao seu ofício enquanto entretenimento e menos enquanto arte, para a “surpresa” da 

apresentadora. 

 

3.5.2.2 Apresentação do cantor 
 

Diz a apresentadora: 
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Ei, Silvio! Tô de frente, hoje, com o brasileiro que faz o planeta inteiro se mexer ao 

som de uma música, que não sai da cabeça de ninguém. O Michel Teló canta: “Ai, 

se eu te pego” em português, em inglês, espanhol e eu ouvi dizer que já existem 

versões em russo, croata, polonês e até japonês. Isso é o que se chama de um 

verdadeiro fenômeno musical. Michel Teló tem essa carinha risonha que vocês 

estão vendo, desde que ele era menino em Medianeira, no Paraná, onde nasceu, 31 

anos atrás. O gosto pela música surgiu cedo. Com 14 anos, ele já fazia sucesso 

como vocalista de uma banda em Campo Grande e foi de lá que embarcou pra 

conquistar reais, dólares e euros, mundo afora. Só no ano passado 17 milhões de 

pessoas viram seus shows, dá pra perceber que ele tá se divertindo muito com o 

sucesso e não é pra menos. Poucos artistas conseguem cobrar o que ele cobra e 

ficar à frente, por exemplo, sabe de quem? Da Madonna, nas paradas internacionais 

(Gabi, online, 2011a). 

 

Michel Teló mostra-se sorridente e muito atento a cada palavra da apresentadora, que 

é intensa e está inclinada a sua direção. O cantor se apresenta, discretamente, com camisa 

preta informal, calças jeans e sapatênis cinza e diz que sempre teve vontade de conhecer a 

apresentadora e ficar de frente com ela, fazendo um jogo de palavras com o título do 

programa. 

 

 

3.5.2.3 O Estilo Universitário do Gênero Sertanejo 

 

No rumo da entrevista, Marília Gabriela questiona sobre o gênero musical do cantor: 

“Se você fosse se classificar hoje, musicalmente falando, você diria que faz o que? Que tipo 

de música?”. Ele responde: “Sertanejo”. Ela busca reforço, de forma estratégica e retórica: 

“Você é um sertanejo?”. Ele reafirma, declinando: “Sertanejo mais pop, né? Mais moderno”. 

Questiona a apresentadora, utilizando o mesmo recurso anterior: “Sertanejo universitário?”. 

Ele diz: “É, pode ser. Sertanejo universitário, sertanejo pop, sertanejo... novo sertanejo, né? 

Eu acho que tem uma pitada de uma nova geração. Eu canto música da raiz, canto músicas 

antigas no show, acho que tem que ter, mas a Fugidinha tem a batida do sertanejo misturado 

com pagode. Humilde Residência, que tá tocando, faz um mês que é primeiro lugar no Brasil 

em rádios e é um samba-rock, né, com sanfona e tal. ”Ai, se eu te pego” é um forrozinho. 

Então eu sempre gostei de misturar, sempre” (TELÓ, online, 2012). Por fim, menciona uma 

música nova que é uma música eletrônica, mas que leva como instrumento uma sanfona. 
 

Aqui Michel Teló afirma que para se fazer música sertaneja que esteja adequada à 

nova geração não é preciso reproduzir todos os seus elementos, mas alguns deles e concretiza 

sua fala (após alguns pensares antes de falar e demonstrando pouca segurança sobre o 

assunto) exemplificando com uma música eletrônica ao som de uma sanfona. Na concepção 

do cantor, basta um único elemento (no caso específico, o instrumento sanfona) para que seja 
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mantido o caráter de música sertaneja. O cantor procura não estigmatizar o “seu” sertanejo 

como “universitário”, o que mostra uma incoerência com o documentário Bem Sertanejo, da 

TV Globo, em que ele se afirma “cantor de Sertanejo Universitário” e menciona os termos 

descritos acima como características desse “novo sertanejo”. Possivelmente essa 

incongruência provenha da imaturidade do conceito à época; imaturidade do conceito e 

também do cantor, em cujo discurso percebemos o uso repetido de figuras de reforço oral 

como a interjeição “né”, mostrando certa dúvida e insegurança na resposta por meio de 

marcadores conversacionais de reforço. Essa atitude não foi identificada no programa de 

Danilo Gentili, exibido em data mais recente. 

  

 

3.5.2.4 Ai, se eu te pego! 

 

Marília Gabriela pede para que ele cante um trecho, e diz que esteve pesquisando e, 

tendo assistido ao mais acessado vídeo do YouTube, percebeu ser a plateia “absolutamente 

feminina” (com pouquíssimos homens): “talvez nem seja o ritmo tão dançante que leva 

aquela mulherada pra lá, mas, senão um jeito seu de cantar que tem um ‘rouquinho’ (TELÓ, 

online, 2012). O cantor diz que tem ficado rouco pela rotina de shows. Ele complementa 

sobre o que ela chama de “voz de tom quente”, “sexy” e “chiadinho”, dizendo que é natural, 

além da sinusite crônica de que sofre e classifica sua voz como “suave”. De ali adiante, a 

apresentadora diz que Neymar foi ao seu programa e a fez dançar a música. Teló diz: “Essa 

música tem uma mágica que eu não sei o que é” (TELÓ, online, 2012). 
  

No fim do programa, Teló menciona a expectativa sobre “a próxima”. O medo da 

próxima música não emplacar é inevitável. 
 

Marília Gabriela, assim como Danilo Gentili, atribui o sucesso do cantor ao próprio 

Michel Teló e seu discurso. Ela menciona sua qualidade vocal que, dentro das hipóteses 

científicas, apresenta um timbre e uma técnica diferente de cantar em relação ao padrão vocal 

dos outros cantores de música sertaneja, alguns anasalados, outros com excesso de brilho na 

voz e tons extremamente agudos e uso de falsete com muita frequência. A voz rouca 

impreterivelmente assinalaria a falta de saúde vocal, que não é uma marca de Michel Teló, 

mesmo que sofra de sinusite. Trata-se de uma nova abordagem, com voz menos estigmatizada 

e com menos brilho, o que o próprio cantor chama de “suave”. Essa afirmação contrasta com 

os adjetivos usados pela apresentadora: “chiadinho”, “quente”, “sexy”. 
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3.5.2.5 Oh, If I catch you 

 

 

Michel Teló fala de sua descendência e da pouca fluência em idiomas como espanhol 

e inglês. Segundo ele, está fazendo aulas de língua inglesa por insistência de sua mãe, que 

sempre incentivara o estudo, diferentemente dele, pois sempre quis saber “só de música”. Ri, 

ruborizado, quando a apresentadora pede uma demonstração de sua música em inglês. Ele diz: 

“Não, é uma versão... na verdade, a gente quis fazer uma brincadeira: If I catch you, bem ao 

pé da letra, né!” (TELÓ, online, 2012). Podemos olhar para essa situação como uma 

concessão, ou seja, a saída estratégica quando migra o foco principal do assunto, o idioma, 

para a questão da música. Então canta. A apresentadora pergunta: “E em espanhol?” – ele 

responde: “Na verdade, em espanhol eu... eu... (faltam-lhe palavras) eu gosto mesmo é de 

cantar em português” (TELÓ, online, 2012). Ele afirma que acha “mágico” em países como 

Rússia, por exemplo, o povo cantar em Português. 

  

 

3.5.2.6 Sucesso 

 

Michel Teló novamente atribui seu sucesso à dança do jogador Cristiano Ronaldo. Diz 

que foi assim que percebeu o sucesso que fazia. Ele diz que ficou sabendo da coreografia pelo 

Twitter e ficou assustado durante alguns minutos quando se deparou com a dimensão do seu 

sucesso. 
  

Gabi menciona que o cantor superara Madonna (segundo ela uma das mais 

representativas artistas de sucesso musical) na parada da Bilboard e que tinha esquecido quem 

era a outra celebridade importante. De forma direta, “coloca o cantor na parede” (pelo reforço 

da interação e imperatividade) dizendo: “Quem era o outro poderoso, uma mulher ou um 

homem... Vamos! você deve saber quem é”. Ele responde: “Não... o pessoal tava falando da 

Adele, do Coldplay, coisas assim [...] exagero, né?” (TELÓ, online, 2012) e sorri. Ela ainda 

cita que ele foi um dos poucos brasileiros mencionados na revista Forbes. O cantor diz que só 

pode rir e parece sem palavras, ao ponto de a apresentadora intimidá-lo: “Fala!”. Quando ela 

pergunta sobre ter faturado 18 milhões de dólares, ele diz que é exagero, embora as 

remunerações estejam “num cachê legal, sim”. Diz que seu cachê está chegando bem perto do 

cachê de Ivete Sangalo, considerado um dos maiores do Brasil pelo site Vírgula, do UOL. 

Identificamos mais uma vez que a apresentadora, com tom de intimidação, utiliza o 

recurso da manipulação por provocação e o cantor sustenta a tentativa de manter a imagem 
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humilde; porém, fica apenas na aparência, como podemos verificar em sua expressão facial, 

pela sua risada quase que em tom de ironia quando julga “exagero” e inseguro, além de 

utilizar mais uma vez o reforço “né”, reticências, e põe a culpa “no pessoal”. Concluímos a 

ausência dessa informação uma incoerência no discurso do cantor, uma vez em que no outro 

programa, ele tinha todos os dados na ponta da língua, essa foi uma forma que encontrara de 

afirmar seu sucesso sem parecer arrogante e buscar manter a fama de bom-moço. 

 

 

3.5.2.7 Carreira 
 

Sobre “ter o pé no chão” em relação à carreira, Michel Teló responde: 
 

Pelo que você falou antes, dos 19 anos de carreira, comecei a tocar baile com 12 
anos, né? Então [...] meu pai sempre falou que a gente tem que ter um equilíbrio e 
analisar as coisas, né? Eu sempre pensei que a carreira... Cê sempre tem que ter o 
pé no chão porque pode tá bem agora e daqui uns dias 
 
‘cê não sabe pra onde ‘cê vai. E a gente vê [...] ‘n’ exemplos da música, de artistas, 
enfim. Então pensei assim: eu tô curtindo isso da melhor maneira possível, 
trabalhando muito, logicamente pra dar continuidade nisso e graças a Deus as 
coisas estão caminhando de uma maneira incrível. Mas acho que não dá pra 
‘loquear’, não. Eu sempre fui um cara mais ‘pé no chão’, tô curtindo, tá sendo um 
momento que eu nunca imaginei viver isso, nem nos maiores sonhos [...] música 
cantada por mim, tocada no mundo inteiro? Nem perto de imaginar isso (TELÓ, 
online, 2011a). 

 

Michel Teló realiza uma média de 25 a 28 shows por mês e declara adiante que já 

recebeu convite para participar de filmes, mas não revela se existe a possibilidade de 

concretização de tais projetos. 

 

 

3.5.2.8 Mulheres e autoimagem 

 

O cantor diz que “acha que não se considera um ‘sexy symbol’ e que, talvez a própria 

timidez acaba dando um charme” (TELÓ, online, 2012) e afirma não ser um homem que 

pense muito em sexo, embora seja “muito bom” e que ele goste “demais da conta”, mas que 

“tudo na vida tem que ter um equilíbrio” (TELÓ, online, 2012). A apresentadora conclui que 

ele conquistou a imagem sexy “na marra”, pelo conteúdo da letra de sua música. Ambos 

atribuem a beleza projetada no cantor pelas fãs por conta de seu sucesso e ele reforça citando 

uma frase de uma música da dupla Gino & Geno: “eu sou feio, mas tô na moda” (TELÓ, 

online, 2012). A menção à música pode ser um eufemismo para que não atribuamos a fala a 

ele, o que sugeriria certo oportunismo ou idolatria dos fãs em relação ao sucesso. 
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Mais tarde, perguntado sobre ser ou não vaidoso, ele diz que não chega a ser metrossexual, 

mas que tem certa vaidade e que escolhe sozinho seu figurino. 

Ao final do programa, entrevistadora e entrevistado falam sobre as fãs e o cantor afirma ser 

muito assediado. As fãs chegam a descobrir e invadir os quartos dos hotéis onde se hospeda o 

cantor. Algumas chegaram a se esconder nos armários. Ele confessa que já “rolou algo” entre 

ele e algumas fãs. Gabi pergunta se é inevitável e ele concorda: “Cê tá na estrada, cê tá 

fazendo show, aí [...] rola aquela... eu sou um cara tímido... “a apresentadora interfere 

surpresa com a afirmação: “Tímido, Michel Teló?!” e ri. Ele continua: “Eu sou, eu sou 

tímido, muito tímido!”. Utilizando-se de função referencial, narra que quando adolescente 

sentia dificuldade em “chegar numa menina“, mas que com o tempo foi mudando: “Desde 

artista já era um pouco mais fácil” (TELÓ, online, 2012). Afirma que acontecia de pedir para 

alguma pessoa da produção procurar a garota, como tinha feito com sua ex-mulher. Paira no 

ar, mais por conta da apresentadora, a impressão de que o casamento do cantor não teria 

resistido ao assédio. 

 Michel Teló se classifica “tímido” para o espanto (verbal e visual) da apresentadora. 

Ele mantém a postura, de acordo com a personalidade que diz ter; no entanto, esta é um tanto 

incongruente com os conteúdos de sua música. Há também incongruência da apresentadora 

ao atribuir sua imagem sexy “na marra” pelo conteúdo de sua música, uma vez que afirmou 

que associava seu sucesso à sua voz (dentre outros termos utilizados) sexy, ou seja, a um 

elemento discursivo. Ele reitera o que disse no programa de Gentili: na adolescência tinha 

dificuldades, mas, desta vez, menciona a timidez em vez da falta de dinheiro para ir ao motel. 

Afirma que a segurança com as garotas melhorou depois que começou a fazer sucesso. 

Podemos atribuir esse fato a uma autoimagem de poder, tanto por ser aclamado em cima dos 

palcos, ou por ter funcionários que auxiliassem no processo, ou até mesmo pela maturidade, o 

que o colocaria cara-a-cara com a afirmação no tempo presente e não no pretérito.  

Continuamos, abaixo, com a questão dos conteúdos e do motivo de tamanho sucesso. 

 

3.5.2.9 Outro hit e apelo sexual 

 

Sobre a música composta pelo pagodeiro Thiaguinho, “Fugidinha”, Gabi diz: “[...] tudo 

parece que tem uma conotação meio sacaninha, eu acho que é daí [...]: ‘Ai, se eu te pego, 

nossa! Nossa!” (TELÓ, online, 2011a). 

 

 

 

 



112 
 

 

3.5.2.10 Observações de elementos discursivos 

 

No programa De frente com Gabi, que exibe um cenário menos despojado e uma 

apresentadora que não faz parte do universo humorístico, Michel Teló não se utiliza de ironias 

e jogos de palavras tão frequentemente. Ao contrário, necessita de reforço, utiliza reticências, 

muitas vezes “responde” apenas com uma expressão facial ou postura corporal (silêncio). Os 

recursos fônicos que nos remetem à vida bucólica da infância pobre na zona rural sobressaem 

à linguagem excessiva e puramente jovial. Essa pode ser uma reação diante de um processo 

de tentativa de desconstrução da imagem do cantor. Mantém-se à procura da parcimônia e da 

não-afirmação direta do apelo sexual dos conteúdos de suas canções, procura mudar de foco 

quando lhe parece conveniente. 
 

Possivelmente a disposição do cenário e as características discursivas do próprio 

programa e da apresentadora, tenham desestabilizado a segurança que o cantor tenta manter. 

Quando responde “pode ser” também nos dá subsídios para que tracemos um novo paralelo 

com o programa já visto, o Agora é Tarde, em que afirmamos a neutralidade e parcialidade 

em que procura manter-se. Michel Teló muda seu discurso em relação ao programa anterior, 

na forma em que tece elogio à apresentadora e demonstra, com gracejos, sua admiração por 

ela. Continua sorridente, porém menos à vontade: por vezes ameaça arquear o corpo, 

apresenta rotação de ombros, o que provoca a cabeça baixa, mesmo que esta ceda em poucos 

momentos. Seu figurino está em total congruência com a do outro programa: discreto, casual, 

jovem, simples. 

 

 Sobre as especulações da apresentadora acerca de suas características vocais em relação ao 

sex appeal, por não haver a disfunção técnica de excesso de ar na sua emissão vocal, 

podemos atribuir um aspecto da construção imaginária da apresentadora de uma voz 

suave/calma como uma voz sexy, percepção que pode ser a mesma compartilhada pelo 

público feminino. Michel Teló, assim como no programa Agora é Tarde, demonstra surpresa 

com o sucesso da canção ao chamá-la de “mágica” e mencionar o “inexplicável”. No 

programa De Frente com Gabi, a insegurança sobre manter-se nas paradas de sucesso é mais 

proeminente. Pode-se perceber tal insegurança pelo excesso de marcadores conversacionais 

como o uso em excesso da conjunção “não é?” (né). 

Sobre o público dos países do exterior cantar em Português, mais uma concessão feita 

pelo cantor: nessa ocasião, ele reforça a falta de fluência da língua inglesa, e quando 

menciona o incentivo da mãe para o estudo, sobretudo de línguas (mudando o foco da 

conversa), diz que nunca quis estudar e que só pensava em música. O que pode responder o 
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nosso questionamento anterior sobre o estudo da teoria musical. Sugere que o valor da 

música, para ele, pode estar atrelado ao talento, ao sucesso e ao entretenimento e não a um 

estudo rigoroso da música. 
 

Ao ficar ruborizado e utilizar novamente com frequência o marcador conversacional 

“né”, o cantor nos da uma pista de como se expressa numa situação ameaçadora ou que lhe 

faça sentir inseguro. Nessas situações, o cantor também se utiliza várias vezes de uma 

estratégia retórica de reticência para concluir um assunto sem precisar dizer ou deixar que a 

outra pessoa o faça, atingindo maior grau de imparcialidade. 
 

Ao longo do programa, mais de uma vez, repete os reforços e as reticências, 

escondendo certa insegurança. Menciona o pai, como já mencionara a mãe, neste e no outro 

programa, como forma de afirmar a imagem de “moço de família”. Reforça os recursos 

fônicos de uma fala do campo e reitera com menos rodeios a insegurança sobre a carreira. 

Afirma e reafirma seu ofício como ligado à diversão e ao entretenimento. 
 
Afirma acreditar em Deus, carrega no pescoço um crucifixo e, em dado momento, menciona 

um padre seu amigo, evidenciando ser praticante da religião católica e, embora afirme que 

não possui muitas “manias”, diz que costuma fazer uma oração antes das apresentações apesar 

de não assumir postura católica direta e verbalmente. 
 

Próximo do final do programa, mais uma atribuição feita pela apresentadora, e 

respondida por meio de reticências, sobre o sucesso do cantor, classificando seus conteúdos 

como “sacaninhas” – o diminutivo que aparece com a função de eufemismo. É importante 

ressaltar que o apelo sexual novamente mencionado pela apresentadora em nenhum momento 

é atribuído à linguagem falada e ao discurso visual do cantor. Ele ri e pelo silêncio 

percebemos o mesmo padrão de imparcialidade e a tentativa de evitar expor “a receita do 

sucesso” ou o elemento que ele “considera” como a “receita do sucesso”, embora não tenha 

negado anteriormente que atribui parte do sucesso ao “jeito tímido”. 
 

Michel Teló tenta inserir os pais em suas respostas com mais frequência e afinco do 

que no outro programa. 
 

Consideramos que a apresentação feita por Marília Gabriela nos mostra uma narrativa 

de enunciados de estado, pela relação ora de junção e, por vezes, de disjunção, na interação 

entre apresentadora e apresentado. Nesse programa, percebemos menos insistência de 

enunciados de liquidação de privação (necessidade que pode ter sido suprida, talvez, pelo 

espaço que teve para falar de sua história de vida e família). Ainda fala sobre as privações de 

sua época de adolescente sob um olhar diferente: a timidez em lugar da falta de dinheiro ou de 

idade. As provocações e direções temáticas de Gabi nos mostram fases de manipulação em 
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relação ao cantor. A performance narrativa se dá, na maioria das vezes, pela apresentadora, 

que tece suas perguntas de forma objetiva e direta. A fase de sanção é dada ao entrevistado 

uma vez que as dúvidas são sanadas por ele. A imagem de herói não é tão sólida como no 

programa anterior, possivelmente pela falta de uma plateia que suporte ou pela presença de 

uma apresentadora que contradiga suas afirmações. A apresentadora aposta mais nas 

provocações em torno da construção de sua imagem do que em relação às suas estratégias de 

marketing para fazer sucesso no exterior. 
 

As projeções do discurso-enunciado apresentam uma debreagem enunciativa inserindo 

nos contextos os atores da situação narrativa, os espaços e os tempos enunciativos com 

concomitância ao agora e ao passado, por meio dos advérbios de tempo e o tempo futuro é 

mais discorrido neste programa. Tal fato possivelmente deva-se a uma maior exposição do 

cantor acerca do receio que permeia a continuidade de sua carreira no futuro. Percebemos, 

também, a debreagem interna, de segundo grau, que cria o discurso direto com impressão de 

sentido de verdade; vale dizer, a possibilidade da ilusão de estarmos ouvindo as “verdades” 

do outro. 
 

Percebemos que na relação entre a apresentadora e o entrevistado há a provocação e 

tentativa de manipulação de um tema ou de uma ideia e que o cantor, pelo excesso de 

marcadores conversacionais e concessões, pode não ter se sentido tão à vontade quanto no 

outro programa. Ademais, nesse caso, a apresentadora exibe linguagem com menos 

eufemismos, apresentando frequentemente função fática, o que pode ter contribuído para a 

mudança discursiva do cantor em relação ao outro programa. Isso pode ter levado o cantor a 

utilizar uma função social da linguagem, quando fez um gracejo à apresentadora por meio de 

trocadilho, que sempre quis estar “de frente com Gabi”. 

 

  

3.5.3 Programa do Jô – descrições e interpretações 

 

Exibido de segundas às sextas-feiras a partir da 1h, na Rede Globo, o programa é 

apresentado por Jô Soares. O cenário do programa apresenta ao fundo paredes de vidro com 

cenário urbano. Diferentemente do antigo programa de Danilo Gentili, não expõe outros 

apartamentos, mas luzes da cidade. E, em vez do clima “de casa” atrás, temos uma estrutura 

de ferro, parecida com uma grande estrutura de grandes shows em que, no palco, no lugar de 

pessoas, há o telão em que são exibidas vinhetas e fotos, quando necessário. O logotipo do 

programa em azul e amarelo com fundo urbano também fica sendo exibido constantemente. 

Ao lado, temos o espaço para o “quinteto do Jô” que toca músicas predominantemente no 
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formato de Jazz, em que músicos renomados (que às vezes também interferem nas 

entrevistas) interagem como Jô quando tocam. O apresentador age como o regente fazendo o 

sinal de “corte” para escolher o momento em que a música acaba, como um líder geral. Por 

vezes, ele se junta ao quinteto e toca trompete ou bongô. O entrevistado senta à poltrona ao 

lado de sua bancada, também semelhante à madeira. No programa também há mais recluso 

um bar, com um garçom que serve bebidas para os entrevistados mais “nervosos”. Jô é falante 

e tece mais comentários informativos em relação aos outros dois apresentadores. 

 

 

3.5.3.1 Programa do Jô 

 

No Programa do Jô, Michel Teló, de calça jeans e camisa informal preta, suspira e 

confessa estar nervoso. Esfrega as mãos e diz: “quando me falaram que eu ia fazer o seu 

programa, passei uma semana com dor de barriga!” (TELÓ, online, 2011b). Jô responde em 

tom de brincadeira: “O padre Marcelo, também!” Com discurso de função social, Michel Teló 

faz gracejo ao apresentador que, com tom irônico, compara suas falas às falas do Padre 

Marcelo Rossi, integrando-se à linguagem do cantor e reiterando a brincadeira. EM seguida, o 

entrevistador recupera informações sobre a vida do cantor. A entrevista teve duração de 20 

minutos e foi veiculada em 26 de maio de 2011. 

 

 

3.5.3.2 Outros hits e apelo sexual 

 

Jô Soares compara o duplo sentido da música Fugidinha a uma marcha de carnaval. 

Michel conclui: “A turma gosta de um mau feito, né!”. Jô completa: “O mau feito é bem 

feito” (TELÓ, online, 2011b). Ironizam e dão risada. Observamos que, embora a música seja 

interpretada por Michel Teló, ele responsabiliza o gosto pelo “mal feito” ao público, o que 

pode, mais uma vez, evidenciar que a escolha parte do público, que não é passivo. Ademais, 

pode ser uma forma de manter sua imagem separada do apelo sexual encontrado nos 

conteúdos das músicas. Enquanto se comunicam por meio de brincadeiras, ironias e jogos de 

palavras, a relação atinge o auge da interação. O sentido da ironia de Jô Soares fica ocluso: se 

é bem feito (bem produzido) ou se é “bem feito” enquanto expressão que se refere à punição, 

uma vez que o público busca esse tipo de “mal feito”, é isso que conseguem. De qualquer 

maneira, os dois parecem conversar e estar entrosados em meio às brincadeiras e função 

social, ora emotiva, ora referencial.  
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3.5.3.3 Espírito Esportivo 
 

Michel Teló fala sobre o duplo sentido da música Fugidinha e não economiza 

“palavrões” em suas brincadeiras até para expressar seu nervosismo, como já comentamos 

antes. 

 

3.5.3.4 Autoimagem 

 

Jô Soares qualifica Michel Teló, em um dado momento, como um “músico 

excepcional”, o que entra em contraste com o programa de Marília Gabriela, quando ele 

afirma não ter conhecimento musical mais profundo e a apresentadora expressa sua surpresa. 

O apresentador, então, diz que o cantor passa uma simpatia contagiante e completa: “parece 

timidez – eu sei que é sem-vergonhice - mas, parece timidez” (TELÓ, online, 2011b). Jô 

Soares, nesse momento, de maneira direta e com função conativa sugere que o cantor esconde 

em seu discurso o apelo sexual, mencionando a timidez (da qual o cantor já falara no SBT) 

conscientemente construída, como estratégia discursiva. Michel Teló ri e muda o foco, 

estrategicamente, da “sem-vergonhice” para a “timidez”, contando que, quando os 

compositores Rodriguinho e Thiaguinho souberam que ele iria interpretar Fugidinha 

estranharam devido à impressão de timidez que tinham do cantor. Complementa o 

apresentador: “Por isso que é bom. Porque se tivesse aquela cara de sacana, não teria o 

mesmo sabor. E você tem um jeito meio angelical que eu acho que colabora [...]”. (TELÓ, 

online, 2011b). Assim, sem eufemismos ou metáforas, Jô Soares afirma uma estratégica 

discursiva do cantor que contrapõe e sobressai ao conteúdo. 

 

 

3.5.3.5 Carreira e contato musical 

 

Durante o programa, Michel Teló demonstra sua destreza musical: canta, toca sanfona, 

violão, e parece confortável e seguro. Conta que começou a tocar sanfona aos 10 anos de 

idade. Ao executar uma música, corrige os músicos quanto às células rítmicas da chula. Aqui 

a musicalidade é enaltecida pela prática instrumental, enquanto no programa De Frente com 

Gabi, pelo conhecimento teórico. 

 

3.5.3.6 Observações de elementos discursivos 

 

 

Michel Teló, embora no programa do SBT tenha afirmado ser um homem tímido e, no 

Programa do Jô, ter afirmado que ficou muito nervoso, por vezes, distante das câmeras de 
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gravação, utiliza vocabulário impróprio, o que podemos delimitar na função de gíria, para dar 

um ar de molecagem e parecer que há falta de estratégias retóricas, embora a realidade possa 

ser o contrário. O cantor parece estar eufórico, diferentemente dos outros dois programas. 

Ainda se resguarda com sorrisos, simpatia e função emotiva com que exclama. Com função 

social, Michel faz gracejo ao apresentador. O Programa do Jô, congruente com o cenário, 

sofre muitas interferências durante a narrativa. Muitas brincadeiras, exemplos do próprio 

apresentador, menor assertividade nas perguntas e mais elementos de distração. O enfoque 

maior foi no aspecto diversional e de entretenimento, para promover os talentos do “jovem 

fenômeno”. 
 

Michel Teló, reticente, pode ter discretamente reiterado o aspecto diversional e de 

entretenimento de seu sucesso, sem se utilizar das palavras, passando despercebido. Faz uma 

concessão em seguida e agradece, seguindo com função social da linguagem por uma 

brincadeira que ilustra essa dualidade: diz que gosta de cozinhar – mais uma tarefa que nos dá 

a impressão de moço-de-família – e faz um trocadilho com os nomes dos peixes por 

combinações fônicas: diz que gosta de Pacu, Piranha, Pirarucu e depois disfarça com outros 

nomes de peixes e distintas brincadeiras. Quando a brincadeira se torna menos implícita, 

muda o discurso e passa para os “causos de pescaria” com o pai, mais uma vez de forma a 

escapar de registros que permitam que afirmemos qualquer apelo à sua imagem. Jô Soares 

tenta manter as brincadeiras “picantes” e Michel Teló “aparenta” não perceber a intenção, 

fazendo mais concessões. Quando Jô Soares parece desvendar publicamente parte do segredo 

do cantor, Michel Teló ri e muda o foco estrategicamente. A impressão que nos passa é a de 

que, embora o apresentador também se promova por meio de seu comportamento, essas 

distrações e o bom humor fizeram com que a entrevista parecesse um bate papo em uma mesa 

de bar, na qual o uso de palavras impróprias, brincadeiras de duplo sentido e gírias são mais 

ocorrentes. 
 

Não houve a necessidade de concessões excessivas por parte do cantor. A exposição 

de sua história musical cerceou a necessidade de que precisasse de eufemismos; porém, 

quando precisou o fez predominantemente de forma visível e não audível. O cantor pareceu 

estar inserido num contexto em que exclama e exibe gestos e expressões de satisfação e 

alegria. Eufóricos são os contextos em que o cantor é elogiado pelo seu talento musical 

apresentando uma disforia quando o assunto é a sua construção imagética. Apresentam 

debreagens internas e de segundo grau. Utiliza-se de poucos marcadores conversacionais 

repetitivos e mantém recursos fônicos ligados à vida no campo, mesmo morando na cidade de 



118 
 

São Paulo. Apresenta boa movimentação, postura despojada e alegre e mantém a conversa 

sob enunciadores de estado de conjunção na maior parte da entrevista. 

 

 

3.5.3.7 Comparações discursivas 

 

Percebemos que Michel Teló se adaptou ao formato dos programas, porém, com mais 

dificuldade no De Frente com Gabi. Embora diferentes, os programas de Danilo Gentili e de 

Jô Soares proporcionaram um clima mais bem humorado, com menos necessidade de recursos 

retóricos e discursivos por parte do cantor em relação ao programa de Marília Gabriela. 

Lembremo-nos de que Jô Soares também fora (e é) humorista. Ambos os programas dão a 

impressão de conversa informal. Enquanto no Programa do Jô o cantor teve mais elementos 

para ele próprio se entreter e, assim, se render às afirmações do próprio apresentador sobre si 

mesmo, no Agora é Tarde percebemos o caráter mais jovial, uma impressão de compreensão 

mútua. 
 

No programa de Marília Gabriela, percebemos com mais clareza e frequência as 

ambiguidades e atos falhos apresentados pelo cantor. A maneira com que reage diante da 

insegurança, recursos de que se utiliza para mudar o foco do assunto os elementos que nos 

mostram que sente certo incômodo e dificuldade para manter a imagem que pretende passar. 
 

Ao traçar um breve paralelo entre os três programas, podemos enxergar que, no que 

tange aos motivos de seu grande sucesso, acima das estratégias de marketing sugeridas por 

Danilo Gentili, da voz e do conteúdo sexista de suas músicas sugeridos por Marília Gabriela, 

está seu discurso e sua imagem de homem simples, humilde, simpático e calmo, sem deixar 

de lado a imagem de segurança (embora tenha aparentado menos segurança no programa da 

apresentadora). 
 

O cantor menciona sua timidez nos três programas analisados; entretanto, fala de 

dificuldades de adolescentes, menciona os pais todas as vezes em que se sente ameaçado 

(sobre idiomas, versões de sua música e sobre sexo) e também reforça a infância pobre na 

zona rural. Esses são os enunciados sobre os quais constrói sua imagem, que sobressai ao 

conteúdo, e causa frisson entre as mulheres. 

Outro aspecto a ser ressaltado é a intenção do cantor em demonstrar alegria e uma 

simplicidade que levaria aos rumos de uma música tomada por mero entretenimento, para ser 

experimentada de várias maneiras (cantando, dançando, sorrindo, pulando, gesticulando), em 

diferentes contextos, não apreendida apenas pelos sentidos visual e auditivo. As pessoas que 

consomem sua música, possivelmente, estariam em busca de diversão, em primeira instância, 
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o que pode nos fazer questionar sobre uma espécie de fuga da realidade. Já o público 

feminino, além da diversão, poderia estar seduzido pelo despertar de seus instintos mais 

primitivos, que podem ser velados por uma imagem apaziguadora de simplicidade e bom-

mocismo programada para mascarar o apelo sexual. O fato de o programa De Frente com 

Gabi sobressair em relação aos outros dois, nos leva a refletir se Michel Teló frente a uma 

representante do gênero feminino (seu público predominante), que não se rende à sua 

imagem, pode ter construído uma atmosfera intimidadora de leve embate, estabelecendo 

menos brechas para uma relação dialógica com o cantor. Por esse viés podemos atribuir 

papéis de familiaridade com os outros apresentadores: Jô Soares como o padrinho que lê as 

ambiguidades, porém as aprova, e Gentili como o irmão com quem se compartilha ideias. 

 

3.6 A imagem construída pelas fãs 

 

Para aprofundar os elementos até aqui expostos, estudaremos como a imagem 

transmitida pelo cantor Michel Teló (presente nos discursos acima analisados) é recebida, 

processada e compartilhada a partir de traços do imaginário das fãs, identificados por meio de 

entrevista estruturada fechada (Questionário, Anexo 1). 

Os questionários foram aplicados a dez fãs do cantor, selecionadas por meio de 

contato na página “Central Michel Teló”, da rede social Facebook. Buscou-se, com a 

entrevista, identificar a imagem que as fãs fazem do cantor, bem como compreender a 

imagem construída por elas mesmas diante dessa relação; do espetáculo como ponto de 

partida e, também, analisar o feedback para a construção da imagem transmitida por Michel 

Teló. 

Como será descrito proximamente neste trabalho, apesar da diversidade de perfil, 

foram encontradas muitas semelhanças em relação ao fenômeno, seu espetáculo e o diálogo 

entre as discursividades do público e do cantor. Como mencionado anteriormente neste 

trabalho, as entrevistadas, que autorizaram a divulgação de seus nomes, foram: 

 
1. Angélica Adamo – 42 anos – Publicitária – São Paulo, SP. 

 
2. Camila Gregório – 20 anos – Estudante – Bauru, SP. 

 
3. Bruna Ribeiro – 18 anos – Estudante – Avaré, SP. 

 
4. Priscila Marinho – 24 anos – Secretária – Bahia, BA. 

 
5. Elvira Fibla – 38 anos – Desempregada – Barcelona/Espanha. 

 
6. Gislaine Aparecida Neto – 42 anos – Professora – Santa Catarina, SC. 

 
7. Susana Toledo – 49 anos – Jornalista – Salto, SP. 
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8. Laís Milde – 23 anos – Vendedora – Rio Negrinho, SC. 

 
9. Roberta Praxedes – 19 anos – Estudante – Garça, SP. 

 
10. Karen Rodrigues – 19 anos – Estudante – Garça, SP. 

 
 
 

Importa destacar que todas as etapas requeridas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Metodista de São Paulo para a aplicação deste questionário foram cumpridas, 

inclusive as assinaturas, colhidas entre todas as entrevistadas, de um termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE). Todos os tópicos redigidos no TCLE foram cumpridos. O projeto, 

que foi aprovado pelo Comitê de Ética, encontra-se nos arquivos da Universidade Metodista 

de São Paulo. As entrevistas encontram-se no Anexo 2, ao final do presente trabalho. 
 

Pudemos observar que a mídia amplia e contribui com a acessibilidade dos fãs, não 

somente para que estes sigam um artista de que já gostam, mas para que o conheçam por meio 

de seus trabalhos divulgados – sobretudo diante da imagem que está atrelada à música e à 

dança (expressa por meio do discurso) a que esses fãs podem ter acesso com a ajuda da mídia. 

No caso de Michel Teló, muitas das fãs conheceram o cantor por meio de redes sociais 

virtuais, do rádio e da televisão para que, apenas depois, comparecessem a algum show do 

artista. 

 

 

3.6.1 Intimidade, humildade, simpatia 

 

Na relação entre público e cantor, o dialogismo é mencionado de maneira unânime e o 

cantor consegue estabelecer esse tipo de relação por meio de sua linguagem falada, de sua 

grande disponibilidade fora dos palcos e da forma como se comporta com as fãs, as quais 

abraça, beija e despende toda a atenção fora do contexto do espetáculo. Mesmo durante o 

show, joga beijos e pisca para elas, como se estivesse flertando de forma pueril. Michel Teló 

ainda pega nas mãos das fãs, sorri olhando fixo em seus olhos e geralmente se curva diante 

delas. Algumas fãs estão familiarizadas com o cantor, e até o conhecem de maneira mais 

próxima, por conta da frequência em seus shows. Como afirma Gislaine Neto: “[...] como ele 

já nos conhece de tanto irmos aos shows [...]”. Há, também, intimidade com a equipe de 

produção do cantor, que igualmente se mostra receptiva ao público. 
 

O meio também exerce uma grande influência nessa teia de relações estabelecidas. As 

fãs fazem amizade entre si, não só por meio das redes sociais virtuais, mas durante os shows. 

Há um grupo na rede social Facebook intitulado “Unidas pelo Michel Teló”, que reúne fãs 
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que trocam telefones, comunicam-se, como uma grande família, na qual pouco importam 

idade, classe e localização: “Obrigada Michel por você ser tão você, obrigada pelas amizades 

que fiz através de você, você uniu fãs do Brasil todo e tornou essa grande família”, escreveu a 

fã Priscila Marinho. Além disso, é no show que todos os vínculos se tornam sólidos, 

oficializam-se e firmam-se de uma forma “mágica”, como escreveu a fã Elvira. “Alegria”, 

“animação” e “energia” são termos utilizados frequentemente para explicar essa “sensação de 

liberdade” no momento de troca de sensações e sentimentos que se renova a cada evento, 

mantendo assim o desejo de voltar ao show. Outra característica apontada pela grande 

maioria das fãs entrevistadas é a “humildade”, a “simplicidade” de Michel Teló, que, além de 

demonstrar sua proximidade com as fãs, também transmite tal imagem por meio da expressão 

de sua religiosidade. 

 

 

3.6.2 Simplicidade, humildade, timidez 

 

Diante dessa visão das fãs, resta-nos buscar a resposta à indagação: Como, afinal, 

Michel Teló transmite sua mensagem e de que recursos se utiliza para construir tal imagem? 

As fãs respondem, no questionário aplicado, que ele transmite sua imagem por meio de 

disponibilidade, diálogo, acessibilidade, abraços (como se pode observar nos mais diversos 

shows analisados nesta pesquisa), fé (por meio do uso de crucifixos e de discursos proferidos 

nos programas de entrevistas). Além disso, as respostas ao questionário indicam a grande 

ocorrência da menção das fãs ao sorriso e ao olhar do cantor. Também há que se ressaltar a 

imagem de humildade e de timidez transmitidas e mencionadas e valorizadas pelas fãs. E 

como poderá o cantor transmitir essa imagem? 

Utilizamos as palavras da fã Gislaine Neto para responder: “Ele é tímido e ao cantar 

uma música maliciosa digo nos shows é visível como disfarça, troca uma palavra por outra”. 

O disfarce “visível” é a postura cabisbaixa e sorriso despretensioso que procedem e precedem 

a substituição de palavras. Dessa maneira, Michel Teló mantém a imagem de moço simples, 

humilde e tímido, por meio do discurso verbal, como se pôde observar nos programas de 

entrevistas e também em sua postura, expressão corporal e facial, como é observável em seus 

shows e na percepção de suas fãs. Nesse sentido, valemo-nos das palavras da fã Angélica 

Adamo: “[...] A música ‘Ai, se eu te pego’ é uma brincadeira, pois até as crianças cantam e 

dançam [...]”. E, a partir daí, a mensagem contida na música de Michel Teló estimula essas 

fãs a construírem sua própria imagem por meio da música do cantor. 
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Roberta Praxedes define o cantor como “cativante”. Também (assim como Elvira) 

afirma que o cantor é “simpático” e “bonito” e, ainda, reforça que o que o torna diferente dos 

outros artistas é sua “simplicidade”. Além de mencionar a “simplicidade”, a jornalista de 49 

anos (e amiga do cantor) Susana Toledo mescla essa característica a seu sucesso: “Ele com 

sua humildade, esperou até demais pelo sucesso” e, mais adiante, reitera que “[...] ele é pé no 

chão, ele sabe que o glamour é uma ilusão e não pode direcionar suas ações. Ele entrou e saiu 

incólume do sucesso gigantesco”. Essa foi uma forma mais elaborada de definir sua 

“simplicidade e humildade”. Laís Milde reúne as duas características mais mencionadas em 

uma resposta só e acrescenta: “humildade, simpatia e carinho pelas fãs”. Elvira sinaliza, além 

da “humildade”, os “olhos” (azuis) e, sobre sua forma de olhar, diz que quando Teló sorri 

“seu rosto [...] expressa muita doçura”. Também menciona o carisma do cantor, e a “sensação 

de liberdade” que ela sente nos shows. 

 

 

3.6.3 Delicadeza, respeito, realeza 

 

Para algumas das fãs entrevistadas, nas músicas de Michel Teló, as mulheres são 

tratadas com muito amor e respeito, como pessoas que são fundamentais para tornar qualquer 

homem muito feliz. Ilustramos essa ideia, frequente entre as entrevistadas, com a afirmação 

de Gislaine Neto: “A maioria das músicas fala de amor, de carinho, do homem apaixonado 

que quer conquistar uma mulher.” 
 

De maneira ampla e geral, percebemos que, em relação ao conteúdo estritamente 

musical das canções e ao discurso, o segundo prevalece em relação ao primeiro, pois inclui a 

atmosfera da apresentação musical. Desse modo, reiteramos com a frase da fã Gislaine 

Aparecida Neto: “[...] com a música ai, se eu te pego, que tem uma conotação mais ousada 

(maliciosa) ele Michel cantando não transmite malícia”. Fica claro que a forma como Michel 

Teló canta (e fala) interfere diretamente na forma como as fãs “leem” o artista. Algumas fãs 

chegam a mencionar uma representação imaginária simbólico-arquetípica existente nessa 

relação: “[...] geralmente as mulheres são o amor da vida do homem, verdadeiras rainhas 

[...]”, escreveu Mariana Palmeira e, também, Elvira: “Eu acho que ele sempre representa as 

mulheres com muita delicadeza e muito amor para elas... como se fossem princesas”. Outra 

característica ligada à delicadeza, relevante para esta análise, é a forma como o cantor utiliza 

sua voz ao cantar. 
 

É surpreendente que há opiniões diferentes acerca do assunto, mas que, mesmo assim, 

as justificativas continuam a fim de manter a imagem do cantor, como nos próximos casos: 
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“muitas mulheres se decepcionaram com essa música [...] ‘ai ai, se eu te pego’ porque ficou 

muito machista e nenhuma mulher gosta disso, mulher gosta de ser princesa, favorecida e não 

apenas um objeto [...]”, afirmou Camila Gregório. Roberta Praxedes também faz parte do 

grupo de mulheres que entendem a letra da música como uma demonstração de objetificação 

da mulher. A fã afirma, ainda: “[...] usam esse tipo de linguagem apenas porque faz sucesso 

com o público e não que usem o que falam nas músicas em suas vidas pessoais”. Para Karen 

Rodrigues, na música, a mulher é alvo de desejo, o que não é algo ruim, por não apresentar 

vulgaridade. Aqui percebemos uma forma de justificar as palavras que nessas letras não são 

bem recebidas pelo público em geral e, ainda assim, manter para si mesma a imagem de bom-

moço construída a respeito do cantor. 
 

Já para a fã Bruna Ribeiro, as mulheres são bem representadas em suas músicas; o 

mesmo é defendido por Laís Milde: “Muito bem tratadas, na música Maria se fala da pureza 

que a mulher tem”. Aqui percebemos a mudança de foco para outra música. Elvira comparara 

a mulher retratada nas suas músicas como princesas. Susana Toledo, por sua vez, ao afirmar 

que o estilo musical do cantor não é o seu preferido, uma vez que é formada em música 

clássica, compreende a necessidade do “apelo sexual” presente na música de maneira 

diferente: “[...] hoje sabemos que todo artista é um produto e tem que vender, então, como é 

um empreendedor de visão, ele grava o que cai no gosto do povo e foi o que aconteceu com 

Ai, se eu te pego [...]”. Ainda afirma: “a musicalidade dele ultrapassa qualquer convicção 

musical. Quem faz o sucesso de todo cantor e no caso do Michel não é diferente, são as 

mulheres, e se ele faz tanto sucesso com elas, é porque elas se veem bem retratadas na música 

dele”. A partir disso, é possível afirmar, sobre as mulheres que se identificam com a letra, que 

estas tendem a apresentar certa preferência por esse tipo de abordagem. A fã jornalista 

também avalia que o cantor compôs propositalmente o que “cai no gosto do público”. 

 

3.6.4 Magia, alegria, descontração 

 

Afirma Camila Gregório: “O ritmo da música é contagiante” – termo também 

utilizado por Bruna Ribeiro de Almeida. Camila e Elvira ainda nomeiam a “alegria” das 

canções de Teló, ideia que podemos relacionar com as palavras de Roberta Praxedes: “música 

boa pra dançar e fazer passos”. O ritmo também foi um elemento citado por Bruna Ribeiro de 

Almeida e Elvira Fibla, elemento este reforçado por Claudia Laís Milde, que afirmou que “a 

dancinha com certeza” [é o elemento de que mais gostou na música de Michel Teló]. Para 
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Elvira, a positividade da música “faz você querer esquecer-se de todos os problemas” e diz 

que o show em que compareceu foi algo “mágico”. 

Claudia Laís Milde também destacou algo de importante para si no show de Michel 

Teló: o fato de ele “sempre agradecer a Deus”. Já Camila Gregório apontou a descontração: 

“Me imagino numa balada, toda descontraída, sorrindo e cantando”. Roberta Praxedes 

menciona “felicidade” tanto ao ouvir sua música quanto ir a um show, assim como Bruna 

Ribeiro de Almeida. Camila e Bruna mencionaram o mesmo termo/sentimento/sensação: 

“alegria”. Bruna vai além e diz que tem “sensação de paz” enquanto participa do show ou 

ouve suas músicas e menciona o “alto astral” do cantor e seu poder de, nas palavras de 

Claudia, fazer a fã ficar “louca, pulando e gritando”. 

A primeira observação que podemos fazer sobre o discurso do cantor em relação à 

resposta das fãs é que este prevalece tanto no que ele fala (como vimos nas entrevistas dadas 

por Michel Teló nos programas de TV) quanto no que ele canta. Como afirmou à 

apresentadora Marília Gabriela, algumas fãs dizem que sentem a timidez e a simplicidade 

pela voz de Michel Teló. Essa característica discursiva pode se dar com base na comparação 

com outros cantores que possuíam voz anasalada, rasgada ou excessivamente agudas que 

caracterizaram a música sertaneja do período anterior. Além disso, as fãs mencionam timidez, 

alegria, positividade, carisma, simplicidade, humildade, carinho, religiosidade, olhar, com 

uma frequência representativa em relação aos elogios sobre a “letra da música”. É fato que há 

fãs que desaprovam algumas de suas letras. Justificam esse fato ao dizerem que é 

“brincadeira” ou que sua imagem não condiz com a “letra maliciosa”, e até as criticam, mas é 

nítida a maior relevância que dão à dança, à alegria e à descontração de Michel Teló. Vale 

dizer, mais uma vez o conteúdo é menos proeminente diante de outros elementos discursivos. 

Partilhamos da ideia de “sucesso” que expõe a fã Susana Toledo quando esta sinaliza 

que o artista não faz sucesso sozinho. Sua carreira e sua imagem estão atreladas ao público, 

dependem dele. Dessa maneira, afirmamos que toda a análise sobre a construção da imagem 

do cantor está embasada na própria construção de artista e até mesmo de homem imaginada 

pelas mulheres e por ele assimilada. 

Nosso objetivo, ao realizar uma pesquisa que enfatiza o gênero feminino, sempre foi 

refletir a inclusão dos gêneros. Vale dizer, se Michel Teló se mostra sorridente, cativante, 

com roupas de cores suaves e simples, com cabelo de corte mais arrojado, significa dizer que 

as mulheres assim o querem e assim o construíram. Possivelmente o cantor tenha se valido de 

uma pesquisa empírica, de campo, de sua própria experiência – por ter começado a carreira 

cedo nos palcos dos bailes – para construir essa imagem, tão apreciada por suas fãs. 
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Como vimos, a maioria das fãs conheceu o cantor por meio da TV e da internet. Esses 

meios, notadamente o digital, possibilitam ao público estar em contato com o artista a 

qualquer hora e pelo tempo que desejarem. Assim, as fãs têm acesso a notícias da carreira e 

da vida pessoal do ídolo. Ademais, esses meios permitem até mesmo a participação em 

espetáculos. Afinal, com o advento e constante desenvolvimento da tecnologia, não é preciso, 

necessariamente, estar presente no mesmo tempo e espaço do espetáculo para participar do 

evento – nem mesmo a participação está limitada a uma experiência una, já que os shows 

estão gravados e acessíveis ao grande público e, nesse mesmo espaço e tempo, as fãs (que 

formam uma grande comunidade) de Michel Teló podem assistir ao curvar-se “tímido” do 

cantor no palco à sua frente – ou à frente de sua “colega de paixão”, o que, naquele momento, 

faz com que ela possa relacionar a si própria, por conta da identificação. 

É fundamental notar que, ao destacarem a “simplicidade” do cantor pelo fato de ele 

dirigir o olhar para elas, mandar-lhes beijos, piscar e transmitir certa intimidade com o 

público, as fãs revelam parte da imagem que elas têm de si mesmas. De fato, pode-se entender 

que, uma vez que o cantor é considerado “simples” pelo fato de dar atenção a elas, já se 

evidencia uma sensação de inferioridade que elas carregam: essas fãs, pode-se afirmar, veem 

a si mesmas como “simples”, sentem-se menos desejadas/bem-tratadas do que desejariam, 

sentem-se excluídas de qualquer meio/grupo. Dessa maneira, Michel Teló, o ídolo “simples”, 

“humilde” e, por isso, acessível, transforma-se em um herói, pois permite que essas mulheres 

se vejam desejadas, bem-tratadas, incluídas. 

 

Ainda como evidência da necessidade de as fãs sentirem-se incluídas, pertencentes a 

um grupo, podem-se observar manifestações na internet e em grupos das redes sociais: é 

perceptível que as fãs criam laços entre si, mesmo que não se conheçam pessoalmente, e 

ainda que morem em localidades muito distantes. 
 

Outro aspecto relevante nas análises é o que as fãs dizem “encontrar” com a música de 

Michel Teló, suas apresentações e/ou shows: sensação de liberdade, paz, impressão de os seus 

problemas terem se acabado. Essas afirmações eventualmente apontam para uma necessidade 

de fuga da realidade, manifesta pelo fato de serem todas “sensações“ ocorridas nos momentos 

de shows, ou seja, distantes dos problemas da vida-real. Vale dizer, se essas fãs buscam 

liberdade, paz e fim dos problemas, aquilo a que se chama “realidade”, o show pode se 

transformar no “lugar” de paz e alegria. 
 

Esses elementos também indicam que essas mulheres podem se sentir presas a uma 

realidade, a costumes e práticas regulares do dia a dia, da vida-real. Claudia Laís Milde, por 
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exemplo, ao afirmar que fica “louca” e que grita durante os shows, revela dar-se o direito, nos 

shows de Teló, à falta de pudor para fazer o que deseja e se expressar livremente. Isso ocorre 

no momento do show, ou seja, não são somente o espetáculo ou o cantor que permitem isso, 

mas a comunidade à qual pertence, pois a fã parece não julgar ou se importar com a “loucura 

alheia”. Aquela é a hora em que “tudo é normal” e “todo mundo é igual”, a ponto de aquelas 

mulheres não serem julgadas por tomarem atitudes diferentes daquelas do dia a dia e das que 

lhes são impostas ou proibidas. Nesse contexto, elas aceitam com orgulho o que fazem, o que 

pensam e o que desejam. 
 

A religiosidade também aparece, em nossas análises, como fator importante dentre as 

mulheres entrevistadas. Percebemos que a religião que o cantor procurou ocultar no programa 

da Marília Gabriela agrada a todas as fãs que são cristãs. Sua religiosidade também é vista na 

capa do DVD, no pingente que pende de seu pescoço e, aparentemente, em suas palavras no 

palco, como pudemos observar por meio da afirmação de Claudia Milde. Também podemos 

concluir que a crença em Deus e o fato de seguir uma religião criam uma relação dialógica 

com essas mulheres que gostam de “enlouquecer” no show, mas que, ainda assim, não 

abandonam toda a sua identidade e buscam se “redimir”, procurando manter no dia a dia uma 

imagem diferente em relação àquela que constroem de si durante o show. 

Também se pode entender a religiosidade como uma faceta do “bom-mocismo” já 

mencionado anteriormente, e a garantia do bom caráter e de confiabilidade de Michel Teló. 

Ademais, esse elemento também pode estar relacionado à “simplicidade” (de expor que não 

acredita somente em si, mas em uma “força superior”) e à “humildade” (sempre tão 

mencionada nos espaços religiosos). De forma abrangente, diríamos que, para essas fãs, 

religião é algo importante e com que elas se identificam. 
 

Somada à questão da religião, da “humildade”, do “bom-mocismo” e, sobretudo, da 

“simplicidade”, observamos que a “timidez” de Michel Teló pode ser um caminho que leve as 

fãs a enxergarem o cantor com características positivas. Como dissemos, ele sorri com 

frequência, não possui um corpo escultural, pronuncia vários fonemas que o caracterizam 

como “jeitinho caipira de falar”, demonstra rotação de ombros, às vezes se mostra cabisbaixo 

e com bochechas rubras, características que podem levar às fãs a verem o cantor como uma 

pessoa tímida e, assim, podem consolidar a construção de sua imagem recatada. 
 

Por todo o exposto, podemos notar que Michel Teló, na opinião das fãs, é carismático, 

carinhoso, simples, humilde, religioso e tímido. Essas características são definidas pelo seu 

tom de voz, pelo seu sorriso, seu olhar, sua postura, vestimenta, comportamento diante das 
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fãs; também pela forma de falar, de cantar e pelos acontecimentos de sua vida antes da fama e 

depois da fama (como campanhas sociais e casamento “no civil e no religioso”). 
 

Assim, se essas mulheres são suas fãs, podemos subentender que elas procuram essas 

características no homem “ideal” e, naturalmente, em um artista – mais especificamente, um 

em fenômeno musical –, o que nos leva a inferir que, no ato de consumo cultural, embora os 

fatos de tocar a sanfona e apresentar boa afinação sejam notórios, é preciso mais. As fãs 

buscam características da pessoa para se identificarem e se envolverem com o artista. Ele as 

faz sentir acolhidas, queridas e bem recebidas – além de sentirem-se desejadas, inclusas em 

uma comunidade, livres (libertas), em paz, felizes, alegres e aliviadas de seus problemas. O 

show de tal artista (cuja imagem sempre está ligada à pessoa) permite tudo isso e mais: lá elas 

podem enlouquecer, gritar, dançar, flertar, sentir-se belas, valorizadas; verdadeiras 

“princesas”. 
 

A música de Michel Teló possibilita, além da descontração, a identificação de gírias, 

de linguagens, com acontecimentos comuns (dialogismo), possibilita às fãs sentirem-se 

desejadas, respeitadas, puras. Aquelas que se sentem objetos, ao menos se divertem e 

acreditam que tudo não passa de uma brincadeira ou de uma estratégia de venda, afinal, 

“estamos falando de Michel Teló, o moço caipira, alegre, humilde, tímido e religioso”. 

 

Finalizamos este estudo refletindo sobre se, ao se sentirem “princesas”, essas mulheres 

estão restritas a um “ideal” proveniente dos contos de fadas, o que faz com que sintam-se 

conformadas com possíveis percalços do cotidiano; vale refletir se essa fantasia estimula 

nessas mulheres uma postura submissa, ligada aos costumes do patriarcado; se tal fantasia 

mantém essas mulheres sonhando com um homem de visibilidade pública, bem-sucedido; se a 

fantasia de encontrar o seu “príncipe” sustenta a impressão/sensação de essas mulheres seres 

inferiores a esse homem, ao homem; se a busca por esse tipo de figura masculina não vem ser 

a única maneira de “empoderamento” que julgam ser possível; se não vivem, portanto, à 

procura de meios de fugir do que chamam de “realidade”; por fim, se não estão acostumadas a 

desejar sempre ocupar uma posição que nunca estará, hierarquicamente, no topo da teia 

social. 

Em busca do homem dos sonhos, que mulher não quer ser a mulher “ideal”? O quanto 

será que esse ideal difere do “real”? Pertencimento, merecimento e capacidade são conceitos a 

serem explorados no sentido da busca por respostas a essas perguntas. 
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Considerações finais 

 

Após trilhar todo o percurso necessário, retomamos o objetivo geral proposto, que 

buscamos atingir: compreender o processo de construção imaginária que permeia a relação do 

público feminino e o consumo do gênero musical “sertanejo universitário” a partir do discurso 

do cantor Michel Teló. 

Retomamos, também as hipóteses que intentamos comprovar: (1) O discurso 

atualmente presente na manifestação musical massiva disponibiliza aquilo que o público 

busca para criar a imagem ideal de si mesmo. Com base na construção imaginária associada a 

arquétipos, podem-se delinear traços que permeiam o universo feminino brasileiro, como a 

paixão pelo “bom-moço” e pela “celebridade poderosa” acessível. Encontraríamos, portanto, 

uma possível busca de tal público pelas sensações de inserção, inclusão e pertencimento; (2) 

há o envolvimento emocional do público feminino com o fenômeno midiático, justamente por 

este apresentar uma construção imaginária de poder e, então, possibilitar a essas mulheres 

construir uma autoimagem mais desejada, tanto por si mesmas, quanto pelos homens. Dessa 

forma, as fãs parecem atingir, a partir de uma sensação de poder, uma nova posição 

libertadora. Vale dizer, no processo de identificação e construção da figura de Michel Teló, as 

fãs construiriam, também, uma autoimagem idealizada. 

A complexidade deste estudo encontrou-se, dentre outras perspectivas, no fato de a 

construção imaginária se dar de forma não-consciente. Na busca pela compreensão do mundo, 

os seres humanos criam imagens correspondentes aos conceitos apre(e)ndidos sem terem 

consciência prévia desse processo, que é primordialmente ligado aos símbolos e arquétipos, e, 

mais especificamente, à forma como o sujeito compreende tais símbolos arquetípicos 

enraizados em sua história pessoal. Logrou êxito a missão, complexa por natureza, de delinear 

as construções arquetípicas em que se baseia o público feminino ao consumir a música e a 

figura construída do fenômeno midiático-musical Michel Teló. 

No primeiro capítulo do presente trabalho, pudemos explorar e compreender a relação 

entre construção imaginária, mediações culturais e linguagem. Vimos que a construção 

simbólica é um processo que permite ao indivíduo olhar e compreender a vida de acordo com 

suas próprias experiências, por meio das interações do sujeito com o meio e com o objeto. De 

forma associativa e gradativa, portanto, o indivíduo acumula vivências de forma a associar o 

novo àquilo que já conhece. Esse processo de construção simbólica em certa medida define a 

construção de seus gostos e de suas escolhas. 
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No momento de interação, toda a carga cultural intrínseca ao ser humano é exposta 

pela linguagem e os elementos da linguagem construída dialogam por meio das 

discursividades de forma igualitária entre todos os participantes de uma situação, criando um 

imaginário. Esse imaginário é coletivo e delineia o surgimento de grupos (que se identificam 

entre si) na escolha das manifestações culturais de que participam e, também, em seus atos de 

consumo. Por mais que a construção da linguagem seja individual, justamente por estar ligada 

às histórias pessoais de cada um, devido à congruência ideológica e à identidade construída 

“no” e “pelo” meio, pessoas se unem em sintonias de discursividades e o que era micro se 

torna macro. O diálogo é estabelecido pelos indivíduos entre si e também pelos elementos 

culturais que compõem cada indivíduo; essas relações são contempladas pelos estudos das 

mediações culturais. 

Sabendo que interação, consumo e imaginação simbólica são inerentes à existência do 

ser humano, a mídia, que atualmente é parte da construção cultural desse ser (uma vez que 

está presente em quase todas as atividades das pessoas), também se vale desses preceitos para 

difundir produtos, conceitos e ideias aliadas ao processo de consumo, seja ele tangível ou 

intangível. Na comunicação mercadológica contemporânea é fundamental o conhecimento 

sobre os arquétipos e os processos do imaginário a fim de estabelecer e manter uma relação 

dialógica com o público, fidelizar o consumidor. 

Em tempos que parte significativa das relações interpessoais são travadas com base 

nos meios de comunicação e, até mesmo, sobre as impressões provenientes da interação com 

fenômenos midiáticos e seus produtos, surge o conceito de consumo afetivo. Essa forma de 

consumir, além de estar ligada à identificação do consumidor com o produto, desenvolve uma 

relação de prazer no ato de consumo-em-si e permite preencher uma espécie de “vazio” por 

meio de elementos que tenham um forte significado para o consumidor. Ao adquirir um 

produto (material ou não) o consumidor se sente seduzido. Seja pelo produto, seja pelo que a 

marca representa, o processo de sedução principia e se sustenta no conceito que define o 

produto a ser consumido. Podemos dizer que o marketing se vale, de antemão, das 

necessidades da massa para, então, criar soluções no âmbito da produção e oferta dos 

produtos – produção e oferta baseadas em um conceito de valor afetivo que garante a 

dinâmica do processo e a fidelização do consumidor. O estofo teórico proveniente do campo 

de estudo dos Estudos Culturais sustentou a argumentação em torno do conceito de consumo 

cultural especificamente direcionado, na presente pesquisa, ao âmbito da produção de música 

popular. 
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Os Estudos Culturais e sua abordagem das questões ligadas à instância do cotidiano, 

das influências de costumes sociais e do aspecto político-econômico de um povo, permitiu 

que atrelássemos a importância da linguagem (pela interação cultural) nos processos de 

interação interpessoal, inerente às manifestações culturais. As manifestações de linguagem, 

ações e reações de grupos de pessoas em grande medida sustentam o conceito de cultura de 

uma sociedade. Ademais, por meio das diferentes formas de comunicação e elementos da 

linguagem podemos estabelecer e compreender ideologias, identidades, anseios. 

Neste trabalho, direcionamos o olhar à linguagem, à ideologia, à identidade, ao anseio e 

também ao consumo (de uma espécie de música de massa brasileira) estabelecidos pelo 

gênero feminino e, por isso, necessitamos encampar o referencial dos Estudos Feministas de 

Mídia, nascidos nos Estudos Culturais. Os estudos feministas de mídia buscam compreender, 

seja por meio da audiência e recepção, seja pelo processo de representação, a situação do 

gênero feminino na sociedade. 

No segundo capítulo, direcionamos o olhar para a questão musical, tanto por uma 

perspectiva fisiológica (do ato e ouvir a música) como pelas influências sociais que nos 

permitem adaptar, acolher e rejeitar sons, conteúdos e formas musicais. 

Compreender a música é um processo que está ligado ao “ouvido interno”, ao cérebro. 

Desta maneira, ao longo da vida e de acordo com vivências musicais específicas, podemos 

desenvolver várias competências de apreciação e apropriação musicais: ouvido interno, 

ouvido tímbrico, ouvido melódico, ouvido relativo etc. Assim como as outras sensações, a 

forma como se ouve também é construída e processada de maneira simbólica. Os sons (bem 

como os ruídos) aos quais estamos acostumados, tornam-se necessários para o processo de 

assimilação e familiarização com uma determinada música, instrumentos ou gêneros 

musicais. Se podemos atrelar o processo de absorção sonora da música eletroacústica por 

parte da audiência musical do século XX ao aumento dos ruídos cotidianos provenientes de 

uma conformação social transformada pela revolução industrial da segunda metade do século 

XIX, também podemos compreender a transformação da música sertaneja, que surgira com 

uma roupagem bucólica, devido à época e ao espaço geográfico em que começou a ser 

executada, e sua aproximação com as linguagens assimiladas da música urbana, mesclada 

com o pop, o reggae e o rock. 

A música não evolui ou se transforma de modo apartado de outros aspectos cultuais 

que estão imbricados ao modo de vida social, tampouco se mantém apartada das experiências 

e hábitos de consumo, da mídia, dos acontecimentos e rotinas do cotidiano. 
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A música de massa, por vezes chamada de “mercadoria”, é fruto das transformações 

pelas quais passam a sociedade e seus costumes, com a interferência (e influência) 

contundente da mídia, que veicula por diversos canais os produtos musicais com os quais o 

público se identifica. Vale ressaltar, mais uma vez, que, neste trabalho, os termos 

“mercadoria” e “consumo” não carregam carga negativa, bem como o termo “cultura”, que 

não se associa (no contexto do presente trabalho) ao conceito iluminista de aquisição de 

conhecimento, mas está ligado às experiências de manifestações sociais e consumo cultural. 

Tais manifestações podem apresentar caráter de acolhimento ou de resistência às escolhas 

massivas. 

A música sertaneja, em seus primórdios, colecionava adeptos em grupos específicos e 

localizados. No entanto, a transformação discursiva e a adaptação da linguagem a novos 

contextos sonoros e sociais (notadamente a aproximação do ambiente urbano) possibilitou à 

música sertaneja ser apresentada e acolhida por um grande número de grupos de pessoas não 

mais restritas a um espaço geográfico, transpondo até mesmo as barreiras entre países e 

Línguas. Essas mesmas transformações, que possibilitaram o movimento de acolhimento 

descrito acima, também geraram críticas concretizadas nos discursos dos grupos de resistência 

– críticas sustentadas principalmente pela argumentação em torno da falta de elementos 

específicos do gênero na própria música e consequente perda de identidade. 

Neste momento da pesquisa encampamos a descrição dos gêneros musicais massivos 

brasileiros, com ênfase na transformação da música sertaneja em Sertanejo Romântico e, em 

seguida, do Sertanejo Romântico em Sertanejo Universitário. 

Michel Teló, objeto deste estudo e ícone do gênero Sertanejo Universitário, é um 

cantor que aparece em destaque em diferentes situações, por diferentes motivos: é multi-

instrumentista, documentarista, admirado por mulheres de todas as faixas etárias, “estourou” 

no mundo todo com o sucesso de uma música caracterizada pela simplicidade na estruturação 

composicional e pelo restrito uso dos recursos de linguagem na construção do discurso 

musical. Embora algumas letras de músicas de seu repertório sejam ousadas e utilizem 

linguagem chã, de caráter malicioso, as fãs do cantor insistem em afirmar que se tratam de 

brincadeiras inocentes e que o Michel Teló é um rapaz tímido, religioso e humilde, 

evidenciando assim que o conteúdo de sua música fica em segundo plano em relação à 

imagem do cantor em si, da pessoa-por-trás-do-artista; esta atrai e cativa o público pelo seu 

comportamento e pelo que aparenta ser. Definir em que tipo de manifestação da identidade 

social a produção de um fenômeno de massa se baseia foi o objetivo alcançado nesta altura da 

pesquisa. 
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O discurso do cantor, que extrapola e sobressai ao conteúdo musical, apresenta relação 

com o consumo afetivo na medida em que a imagem preenche um “vazio” do público; a 

garantia da fidelidade do cliente (para a carreira de Michel Teló), uma vez em que o público 

se sente bem recebido pelo cantor e sua equipe (além do bem estar que sentem ao participar 

de seus shows), sustenta-se sobretudo na instância do simbólico, em que a imagem prevalece, 

e para a qual é construída e mantida. 
 

O poder do símbolo imagético é intenso e visível na descrição das fãs entrevistadas 

para a presente pesquisa, quando, com base em metáforas, descrevem o cantor utilizando a 

comparação com figuras arquetípicas: princesas e rainhas, trazendo de forma indireta as 

personagens príncipes e reis. Além disso, para as fãs poderem criar um conceito sobre Michel 

Teló, verbalizam a imagem de um homem humilde e simples. O cantor, por sua vez, faz uso 

de artifícios que permitem a ele construir tal imagem pela coerência comportamental e visual: 

entre um show e outro sempre está vestido com roupas de cores neutras, sem evidenciar as 

formas de seu corpo. Ademais, o modo como pronuncia alguns fonemas como o /r/ ou a 

supressão do /s/ no final das palavras, remete o interlocutor (ou o espectador) ao meio social 

em que habitam as pessoas socialmente denominadas “caipiras”. O cantor, por sua vez, 

denomina sua plateia como “turma”, construindo a imagem de proximidade, o clima de 

bucolismo, o ambiente de “casa da avó”, onde as pessoas sentem-se à vontade e sem maiores 

protocolos a seguir. Por fim, Michel Teló reitera a construção imagética da própria 

personagem com o uso da voz entoada sem ousadia, emitindo certa delicadeza e mantendo 

afinação precisa. 
 

Em busca de um equilíbrio quase árcade, para desviar de assuntos não convenientes e 

que não contribuem com a construção imagem, Michel Teló comumente tergiversa acerca de 

sua posição sobre um assunto ou outro utilizando os recursos discursivos de mencionar os 

pais, a infância pobre, o campo, nomes de peixes, além de fazê-lo por meio de marcadores 

conversacionais, omissões e eufemismos. É como voltar o olhar ao bucolismo e aos clichês 

neoclássicos como “fugere urbem” e “locus amoenus”. 
 

Por vezes, o cantor incorre no que podemos chamar de “atos falhos”. Observamos que 

o cantor pouco modifica sua postura e comportamento, mesmo diante de diferentes tipos de 

públicos em espetáculos, porém, em seu discurso verbal, entre um programa de entrevistas e 

outro, podemos perceber que, dentro de certo limite, constrói sua fala de acordo com o 

programa. Na presente pesquisa analisamos a postura e a resposta de Michel  Teló quando é 
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questionado, nos diferentes programas de TV analisados no capítulo 3, acerca de sua posição 

nas paradas da revista Billboard. No programa de Danilo Gentili, o cantor não omite 

informação sobre seu apogeu; já no programa De Frente com Gabi, parece “não se lembrar 

muito bem”, como a não dar importância para o sucesso, tentando suprimir qualquer possível 

impressão de orgulho ou vaidade. Da mesma maneira, podemos comparar seu discurso falado 

(e seu comportamento) diante da apresentadora Maria Gabriela e durante o show exibido pelo 

canal Multishow. Neste, aponta para si ao mencionar “Brasil” e anuncia todo seu sucesso com 

muito orgulho; naquele, afirma que o sucesso não é apenas seu e diz ressentir-se com a “falta 

de respeito” com sua música. 
 

Em face a assuntos delicados, que porventura engendrem polêmica, estabelece um 

discurso mais defensivo no programa de Marília Gabriela do que no programa comandado 

pelo apresentador e humorista Jô Soares. No Programa do Jô, juntamente com o 

apresentador, utiliza o recurso discursivo de rir ou fazer brincadeiras nos momentos críticos. 
 
Também encontramos incongruência no discurso de Michel Teló quando este se avizinha do 

tema “religião”. Por um lado, evitou o assunto no programa da apresentadora Marília 

Gabriela; por outro, agradeceu “somente a Deus” na contracapa de seu DVD. Soma-se a isso 

o fato de o cantor usar crucifixos como pingentes e, por conseguinte, o fato de as fãs 

entrevistadas comentarem ter real admiração por sua fé. 
 

Fé, discrição, simplicidade, sotaque caipira... onde está o motivo do frisson das 

plateias? Está na paquera. No sorriso constante, na voz mansa, na troca de termos em meio ao 

show, nos “beijinhos” e “piscadinhas” direcionados desde o palco às mulheres da plateia. Em 

uma espécie de segundo plano, está nos grandes olhos azuis, no louro cabelo liso com 

penteado moicano atual. Possivelmente apenas num terceiro plano esteja a música. Uma 

música igualmente jovial, pois não segue os antigos protocolos da música sertaneja. 

Fundamental é notar que as brincadeiras e gentilezas do “primeiro plano” de sedução podem 

fazer com que as mulheres sintam-se benquistas e venham a se tornar fãs. Ao olhar para o 

cantor, sua imagem e postura despretensiosa, que parece mais “curtir a balada” com elas, 

proporcionando uma troca, as mulheres veem um “Michel que parece possível”, que 

certamente é próximo, a quem devem se manter fiéis. 
 

Outra constatação possível é a do apego feminino ao que é “ideal em oposição ao 

real”. Identificamos que as fãs não mantêm seu olhar vidrado “no príncipe encantado” logo à 

frente, sobre o palco (já que durante o espetáculo dançam com outros homens, rodopiam e, 

por vezes, ficam de costas palco). Se esse homem, “o príncipe”, apresenta comportamento 
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distinto ao dos homens mais próximos delas, pode ser que o herói sobre o palco, em carne e 

osso, desperte menor interesse do que o conceito que criado por elas sobre ele – não sobre o 

cantor, mas sobre imagem construída por ele no imaginário delas. Aquele homem de sucesso 

mundial, rico, poderoso, logo ali no palco, torna-se um companheiro de balada, que estimula 

essa fantasia e trava essa relação dialógica por meio desses tantos elementos. No entanto, o 

homem “ideal” não estimula naquelas mulheres a esperança de elas relacionarem-se com um 

homem igual “na vida real”. Ele é o sonho irrealizável, o objeto de desejo, de consumo, de 

uma ideia à qual deve-se ser fiel. 
 

Os fatos narrados nas letras das músicas do repertório de Michel Teló são 

acontecimentos comezinhos, do cotidiano de comuns contexto e meio social. Desse modo, no 

momento de audição daquelas músicas, todas as fãs parecem iguais ao que é ideal; as 

situações se tornam confortantes, amenas; finalmente o locus amoenus. 
 
Se, ainda, ao observamos a sensação de pertencimento que se configura pela relação dialógica 

estabelecida, podemos concluir que, se as fãs gostam do cantor por sua simplicidade, essas 

mulheres definem-se dessa mesma maneira. Elas sentem-se acolhidas entre si, pelo cantor, e 

pela personagem construída por ele. 
 

Assim, pudemos observar o processo de construção imaginária que permeia a relação 

entre público feminino, notadamente das fãs, e o consumo do gênero musical Sertanejo 

Universitário, a partir do discurso do cantor Michel Teló. Explorar os recursos de que o cantor 

se utiliza para construir seu discurso e sua imagem foi um dos objetivos que alcançamos a 

partir de tal afirmação, além de identificar as representações simbólicas e os elementos 

ideológicos que tecem o imaginário do público feminino, fãs de Michel Teló, em torno de si, 

a partir do discurso que o cantor profere. 
 

As características discursivas observadas no cantor por meio dos espetáculos, nos 

programas de entrevistas e no DVD gravado, analisadas neste trabalho, entram em 

congruência com as características que as fãs apontam como inerentes a Michel Teló, bem 

como com aquilo que elas buscam nele, que da imagem dele constroem. A imagem que as fãs 

têm do cantor é aquela que ele reforça. Esse é o dialogismo entre discursos e entre sujeitos. 
 

Por fim, também encontramos ao longo da pesquisa, possíveis sinais de um ponto de 

vista patriarcal por parte das mulheres entrevistadas, que se enxergam como se imersas em 

uma sociedade que define a “mulher ideal” como aquela que é a filha ou esposa de um 

homem, que é bela e delicada, que tem sua imagem construída para agradar aquele que está 

no centro: o homem, o príncipe, futuro rei, que um dia poderá torná-la rainha. 
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Podemos observar o fenômeno por esse viés, uma vez que detectamos pronunciada 

necessidade de uma sensação de liberdade dessas mulheres no ato de consumir a música, o 

show, a imagem de Michel Teló. 
 

O “locus amoenus” que propicia o “carpe diem” na vida dessas mulheres, em 

congruência com o que o cantor oferece, denota um comportamento frente à música e ao 

cantor diferente da postura que assumem em seus afazeres regulares. O momento de interação 

com o cantor não pertence à vida-real; é o momento do sonho, da interação com aquele 

homem ideal, que tem olhos azuis, voz suave, sorriso cativante, que está em cima do palco, 

porém curva-se à altura delas – sempre mais baixa. 
 

Esse traço observado, pronunciadamente ideológico, entra em consonância com o 

desejo de liberdade expresso pelas mulheres entrevistadas para esta pesquisa, pelo anseio por 

obterem voz ativa em seu meio social, pela necessidade de momentos de diversão durante os 

quais suspendem as angústias de suas vidas-reais, pela aventura de participarem das 

“loucuras” que aquele momento permite. O momento do show de Michel Teló e, até mesmo o 

próprio cantor e sua imagem criada, configuram-se como elementos de escape aceitos pela 

sociedade. As mulheres, então, estendem esse momento até seus aparelhos de reprodução 

sonora e estabelecem elos de identidade com outras fãs femininas, pautados pelo traço de 

preferência musical. Criam comunidades virtuais nas quais se identificam e às quais 

pertencem. A identificação, mesmo em longa distância, traz a elas o confortante sentido de 

pertencimento. 
 

Estas reflexões indicam que as hipóteses de pesquisa foram comprovadas, pois 

pudemos observar que o discurso presente na manifestação musical massiva atual 

disponibiliza ao público aquilo que o público busca para criar de si a imagem ideal. Pudemos 

desenhar traços da ideologia feminina com base em sua construção imaginária. A sensação de 

inclusão e pertencimento é notada (e notável) nas respostas das fãs. 
 

Ademais, pudemos notar que o envolvimento emocional do público com o fenômeno 

apresenta uma construção arquetípica de poder e, então, por permitir a essas mulheres 

construírem uma autoimagem satisfatória, esse homem “dos sonhos” empresta a elas e o que 

elas mesmas se tornam quando próximas ao universo (e aos produtos) desse homem 

“perfeito”. Vale dizer, o impacto da criação imagético-discursiva do fenômeno midiático-

musical de massa se concretiza, na realização pessoal das fãs de Michel Teló, a partir de uma 

autoimagem pré-estabelecida, considerada ideal, reconhecida e valorizada pelo artista de 

sucesso, que se encontra em cima do palco; ao alcance dos olhos e do sonho. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 
 
 
 

 

Informações de Contato 
 

Nome: 
 

Data de nascimento: 
 

Idade: 
 

Cidade: 
 

Estado: 
 

Bairro: 
 

Profissão: 
 

Escolaridade: 
 
 

 

Questionário 
 

1. Como teve acesso à música “Ai, se eu te pego” do Michel Teló pela primeira vez? 
 
2. De que mais gostou, na música? 
 
3. Por quê? 

 
4. Na primeira vez em que viu o cantor (em imagens de revista, internet, televisão ou 
apresentações), qual foi a primeira coisa que lhe chamou a atenção? 

 
5. Em relação à imagem do cantor, cite as três principais características que chamaram sua 
atenção? 
 
6. Já foi a algum show? 
 
7. De que mais gostou no show? 
 
8. Por quê? 

 
9. Quando dançando, cantando ou mesmo participação de algum show, qual (is) são as 
principais sensações que você tem? 
 
10. O que difere o Michel Teló dos outros cantores? 

 
11. Quando você ouve a música, canta, dança ou faz parte de um show do Michel Teló, como 
você se imagina? 
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12. Se pudesse ficar cara a cara com ele, o que você diria/faria? 
 
13. Para você, como as mulheres são tratadas/representadas nas músicas de Michel Teló? 
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ANEXO 2 - Figuras referentes ao Capítulo 3 
 

Figura 3: Michel Teló, durante show exibido pelo canal Multishow: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  

 

 

http://www.mercidisco.com.br/image/cache/data/michel-telo-sunset-500x500.jpg 

 

 

 

Figura 4: Michel Teló em Show da Virada: 

 

 

Fonte:http://s2.glbimg.com/EyR4B9FklZfC51ExLpCHHgy9A=/620x465/s.glbimg.com/jo/eg/f/original/2013/11/27/

michel_telo_2.jpg 
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Figura 5: Capa do DVD Sunset: 

 
 

 
 

Fonte: http://www.mercidisco.com.br/image/cache/data/michel-telo-sunset-500x500.jpg 

 

 

 

Figura 6: Michel Teló, durante Programa do Jô: 

 

  

Fonte:http://4.bp.blogspot.com/KAfZ2WJQGTE/Td_pELrgRI/AAAAAAAAAaU/w3yFMqzzY0A/s160

0/5551.jpg 

 

 

http://www.mercidisco.com.br/image/cache/data/michel-telo-sunset-500x500.jpg
http://4.bp.blogspot.com/KAfZ2WJQGTE/Td_pELrgRI/AAAAAAAAAaU/w3yFMqzzY0A/s1600/5551.jpg
http://4.bp.blogspot.com/KAfZ2WJQGTE/Td_pELrgRI/AAAAAAAAAaU/w3yFMqzzY0A/s1600/5551.jpg
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 Figura 7: Michel Teló durante programa De Frente com Gabi: 

 
 

 
 

 

Fonte: http://extra.globo.com/incoming/5286660-80e-d0a/w640h360-PROP/michel-telo-marilia-gabriela.JPG 

 

 

 

Figura 8: Michel Teló, durante programa Agora é Tarde: 
 

 

 
 

 

Fonte: http://imagem.band.com.br/f_107832.jpg 

 

 

http://extra.globo.com/incoming/5286660-80e-d0a/w640h360-PROP/michel-telo-marilia-gabriela.JPG
http://imagem.band.com.br/f_107832.jpg
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Figura 9: Capa da revista Época, comparada à revista Vogue – Paris, com a modelo Kate Moss: 

 
 

 
 

Fonte: http://chic.uol.com.br/boa-vida/noticia/ai-se-eu-te-pego-cantor-michel-telo-faz-a-kate-moss-na-capa-da-revista-epoca 

 

 

Figura 10: Michel Teló em self, em meio a show 

 
 

 
 

Fonte: http://static1.purepeople.com.br/articles/9/35/53/9/@/417784-michel-telo-faz-selfie-com-fas-em-950x0-
3.jpg 

 

 

 

http://chic.uol.com.br/boa-vida/noticia/ai-se-eu-te-pego-cantor-michel-telo-faz-a-kate-moss-na-capa-da-revista-epoca
http://static1.purepeople.com.br/articles/9/35/53/9/@/417784-michel-telo-faz-selfie-com-fas-em-950x0-3.jpg
http://static1.purepeople.com.br/articles/9/35/53/9/@/417784-michel-telo-faz-selfie-com-fas-em-950x0-3.jpg
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