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RESUMO

Este trabalho é uma pesquisa analítica que busca traçar semelhanças e diferenças entre o discurso apresentado nas músicas da cantora e 
compositora Dolly Parton e a retórica do movimento feminista, com foco nas décadas de 1960 e 1970; quando o movimento se encontrava em 
grande efervescência ao entrar na sua segunda onda e Parton iniciava a sua carreira. Através da análise do discurso nas canções, busca-se 
relacionar as motivações e intenções da compositora com os ideais do feminismo à época, identificando congruências e divergências entre estes 
dois cenários que eram distintos apesar de contemporâneos. A pesquisa tenta responder se era possível que as duas formas de expressão 
estivessem alinhadas, mesmo com as diferenças históricas, geográficas e comportamentais que as permeavam, para descobrir se havia mais 
proximidade ou distanciamento entre as duas falas. As canções das décadas citadas que tocavam no tema do feminismo foram separadas em 
categorias emocionais e analisadas individualmente e como parte do grupo em que foram alocadas. Como resultado, encontrou-se mais 
distanciamento do que proximidade, apesar da contemporaneidade dos objetos da pesquisa. Ao passo que o movimento feminista na sua 
segunda onda ganhava força ao buscar igualdade nos espaços públicos, a classe trabalhadora ao qual Dolly Parton se dirigia e estava inserida 
ainda enfrentava grande resistência dentro do próprio lar. Dessa forma, descobriu-se que o trabalho de Parton se encontrava de certa forma 
atrasado em relação às pautas do feminismo, ao tratar de temas como o papel da mulher no casamento e sua função no lar. Porém, apesar dessa 
disparidade, pôde-se observar que a promoção da liberdade individual e a busca de um tratamento igualitário para ambos os sexos era um tema 
recorrente em ambos os objetos de estudo, mesmo que Parton não tivesse um conhecimento formal da teoria feminista e por muitas vezes seu 
trabalho apresentasse certa ambiguidade ao confrontar alguns padrões patriarcais, mas corroborar com outros. A análise das letras permitiu 
apenas a elaboração de conjecturas sobre a mensagem transmitida. O impacto da mensagem sobre o público e as suas consequências não podem 
ser delineados através da análise de discurso, e não foi objeto deste estudo.
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