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Introdução 
 

A música no Brasil e no mundo globalizado está por toda parte. São inúmeros 

ritmos que existem e a cada dia outros são criados, o “Batidão” é um desses que surgiu 

a pouco mais de cinco anos e já toma os espaços sociais, sem distinções, na Paraíba, a 

exemplo do São João de Campina Grande
3
, que é conhecido como o maior do mundo e 

as prévias carnavalescas de João Pessoa, no Bloco das Muriçocas
4
, um dos maiores. 

Nos últimos cinco anos essa novidade tem tomado proporções e muito tem falado sobre 

as relações de gênero e reproduzido certos estereótipos performáticos. Por isso, 

objetivamos refletir sobre as performatividades de gênero presentes nas músicas do 

gênero musical analisado por ser um ritmo emergente na Paraíba e bastante presente no 

espaço escolar da Educação de Jovens e Adultos.  

Para alcançar tal objetivo faremos uso das teorizações de Butler (2013), Louro 

(2003, 2013) e Bourdieu (2016), pois as letras das músicas e as coreografias são 

performances que fazem parte de uma complexa rede de significados que circulam entre 

as práticas sociais nos diferentes espaços. Logo, o nosso interesse em compreender a 

construção performática do batidão é a possibilidade de percebermos se estão surgindo 

outras identidades de gênero ou é mais uma reprodução da sociedade androcêntrica. 
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Metodologicamente, realizamos uma pesquisa de campo, onde a estratégia de 

investigação foi um estudo de caso, que teve como lócus a uma escola de Educação de 

Jovens e Adultos da rede estadual de ensino da Paraíba, situada no bairro do Cristo 

Redentor em João Pessoa. A escolha da escola se deve ao fato de que é onde realizamos 

nossa investigação do mestrado e foi lá que nos despertou o interesse sobre o tema, cujo 

em mapeamento não encontramos nenhum outro trabalho que realize os mesmo 

esforços em investigar esse gênero musical. Para a produção dos dados foi utilizada a 

observação participante, durante um ano, que nos possibilitou escolhermos as duas 

músicas mais ouvidas pelos alunos da escola.  

2. Gênero, performatividade e reprodução 

Para Buttler (2003) a ideia de performatividade possibilita perceber o gênero 

como fruto de uma trajetória histórica, constituído como atos, gestos, representações 

ordinariamente constituídas (BUTLER, 2003). Ou seja, através da performatividade 

pensa-se o gênero no fazer-se e constituir-se dentro de um tempo e um espaço 

específico. 

Em outras palavras, atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou 

substância interna, mas o produzem na superfície do corpo, por meio do jogo 

de ausências significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o princípio 

organizador da identidade como causa. Esses atos, gestos e atuações, 

entendidos em termos gerais, são performativos, no sentido de que a essência 

ou identidade que por outro lado pretendem expressar são fabricações 

manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. 

O fato de o corpo gênero ser marcado pelo performativo sugere que ele não 

tem status ontológico separado. (BUTLER, 2003, p. 194). 

O que vivenciamos na contemporaneidade é a aparência natural e permanente de 

tais constructos.  

O processo de "fabricação" dos sujeitos é continuado e geralmente muito 

sutil, quase imperceptível. Antes de tentar percebê-lo pela leitura das leis ou 

dos decretos que instalam e regulam as instituições ou percebê-lo nos solenes 

discursos das autoridades (embora todas essas instâncias também façam 

sentido), nosso olhar deve se voltar especialmente para as práticas cotidianas 

em que se envolvem todos os sujeitos. São, pois, as práticas rotineiras e 

comuns, os gestos e as palavras banalizados que precisam se tornar alvos de 

atenção renovada, de questionamento e, em especial, de desconfiança. A 

tarefa mais urgente talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado 

como "natural". (LOURO, 1997, p. 63) 

Complementando esse pensamento sobre o processo de “fabricação” dos sujeitos 

e a trajetória que é preciso percorrer para perceber como ele funciona Louro (2013) 

destaca que as performances de gênero é algo praticado diariamente em múltiplos 

contextos de variadas formas, para isso precisamos pensar nos espaços sociais mais 

naturalizados e naturalizantes, tais como: a família, a escola, a mídia, medicina, a 
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religião e etc. Para Bourdieu (2016) são essas as grandes instituições citadas por Louro 

(2013) que influenciam a reprodução cultural onde o masculino é o dominante, essa 

dominação é fruto das relações entre as estruturas sociais e o cognitivo, que utiliza a 

violência simbólica como forma subjetiva de elucidar o masculino como dominador nas 

representações socioculturais e construção do habitus.  

No entanto, Louro (2013) e Butler (2013), concordam que os efeitos da 

performatividade e suas imprevisibilidades, o que gera um espaço de manobra onde há 

possibilidade de fracasso e subversão dos gêneros e sexualidades, isso é o que as autoras 

chamam de agência, possibilidade de resignificação dos papeis performáticos de gênero 

tradicionalistas. Como exemplo, Butler (2013, p. 29) indagou que: “Não estou certa de 

que me engajo numa ‘desconstrução’ do par sexo/gênero, mas certamente emprego 

formas desconstrutivas de leitura para mostrar como a autoidentidade de categorias 

sociais revela-se mais complexa do que pareceria à primeira vista”. 

Essa possibilidade de contestação e reposicionamento do gênero, em sociedade, 

não é de cunho livre. As possibilidades de agência dos sujeitos, não seria totalmente 

livre, sem a coerção de estruturas sociais. Como observou Louro (2013, p. 34), Butler 

afirma que “o gênero é uma escolha, mas observa que essa não é uma escolha 

absolutamente livre”. Assim:  

A possibilidade de agência é, portanto, sempre restringida. O sujeito pode, 

sim, interpretar as normas existentes; pode ressignificá-las, dotá-las de um 

significado distinto; pode, eventualmente, organizá-las de um jeito novo, 

ainda que isso seja feito de modo constrangido e limitado. Efetivamente, 

estamos sempre fazendo isso. Todos os sujeitos interpretam, de seu jeito, 

continuamente, as normas regulatórias de sua cultura, de sua sociedade. 

Eis que a possibilidade de agência é pela performatividade, assim o feminismo 

pode reverter o discurso sexista que domina as culturas mundiais. Pois, para Buttler 

(2003) o gênero não é algo que podemos “ser”, mas é o que realizamos diariamente por 

meio dos discursos. Lógico que fazer gênero seria algo que demandaria uma negociação 

enorme de inúmeros significados que estão imbricados em nós mesmos e nos sujeitos 

que nos rodeiam. Logo, essa forma de fazer gênero requer construir sentidos que nunca 

se completam, para fugir da ideia de pré-determinação e modelos de uma sociedade 

heterossexualizada e machista. 

3. Refletindo sobre as performatividades de gênero e os agenciamentos 

Durante observação, julho de 2016 a julho de 2017, tivemos contato com 

inúmeros grupos de batidão, mas entre eles se destacaram o Gilbala, comumente 
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conhecido como o rei do batidão e “As Poderosas” (3 mulheres). Em ambos os projetos 

são perceptíveis identidades de gênero postas em cena. Na performance das meninas e 

meninos é possível perceber o local que existe pré- estabelecido para cada um, bem 

como os padrões na estética, na maneira de se vestir de dança, quando dançar, como 

dançar, quem fica na frente, quem vai atrás. Todos esses aspectos são formas de 

reproduzir, através dos padrões de gênero onde o feminino é submisso, inclusive 

sexualmente dos homens. 

Como Bourdieu (2016) bem nos lembra do gênero como um conceito relacional 

e parte da estrutura de dominação simbólica, logo os gêneros é um par de opostos que 

constituem uma relação de poder, onde o masculino é tido como medida para todas as 

coisas. A violência simbólica é sutil, silenciosa e conta com a adesão dos dominados, 

assim as aplicando em toda realidade as relações de poder as quais estão inseridas, esses 

sistemas de organização simbólica são produto das relações de poder. Por isso, o grupo 

que destacamos tipicamente enquanto feminino “As Poderosas” são reprodutoras desse 

sistema de submissão feminina, isso se apresenta pela reprodução de músicas, tais 

como: “Vai descendo sua gostosa”, “Toma sua gostosa”, “vou botar” e etc. 

As três músicas citadas no anteriormente representam em suas letras comando 

masculinos para serem obedecidos pelo feminino que está colocado como submisso. 

Outras músicas vão retratar a construção do gênero feminino com estereótipos de 

românticas, bobas, que com a frase “eu te amo” é capaz de permitir o ato sexual como 

prova de amor.  Mas, o que é feito pelo grupo “As poderosas” pode ser entendido como 

uma forma de agenciamento, as cantoras vêm colocando em seu repertório músicas que 

rompem com essa ideia do feminino como um gênero frágil, sem pensamento próprio, 

mesmo que recorram ainda as questões sexuais de forma fútil, como moeda de troca. 

Como a Louro (2013) e a Butler (2013) a agência é algo possível, mas pode acontecer 

de modo constrangido e limitado. 

Em um movimento contrário a musicas como “Senta porra vai”, “deslizando no 

colo do papai”, “Movimento do soca soca” que fazem parte do repertorio do Gilbala o 

grupo  “As poderosas” vem colocando no mercado letras que trazem preferências 

sexuais femininas, onde elas indicam como querem, se querem, quando querem e 

trazem o masculino como algo possível de ser dominado. Entretanto, a dominação 

feminina sempre é retratada por vias do ato sexual, bem como o Bourdiu (2016) indicou 

em seus estudos, o que resultou na construção de uma mulher ideal em que o no sexo 

não pode ser ativa, pois esse é o lugar do masculino. 
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Considerações 

Com o estudo realizado percebemos que a escola é um espaço fecundo para as 

agências (reinterpretação) por ser um espaço de relações e trocas capaz de fortalecer as 

diferenças entre os gêneros, ou questionar os significados dessa diferença que são 

atribuídos socialmente e fortalecidos através da música que viaja entre os ouvidos dos 

alunos e alunas em trocas constantes de experiências. De forma continuada, imposta ou 

sutil, os alunos adquirem através da musica padrões de gênero cantados nas músicas. 

Assim, tudo aquilo que se apresenta em oposição é considerado como estranho, 

subversivo, desviado e anormal, mas não deixa de ser questionado, observado e 

(re)interpretado. 

Em nosso período de observação, constatamos que “As Poderosas” era um grupo 

muito ouvido pelo grupo feminino da escola, e o Gilbala pelo contrário, bem ouvido 

pelo masculino. Mas, em momentos que a escola propiciou espaços comuns em eventos 

houve negociações e até adesões por parte dos rapazes em ouvir tais músicas. Como a 

escola vem desenvolvendo, desde 2015, projetos que trazem as relações de gênero para 

as discussões em sala de aula, percebemos que isso tem gerado inquietações com certos 

comportamentos. Tais, percepções se deram a partir do momento em que foram 

inseridas outras músicas e isso não gerou um tumultuo, coisa que anteriormente era 

impossível. 

Quanto as relações de gênero no Batidão, constatou-se que basicamente é o 

homem quem tem voz e ação nesses textos, enquanto o femino, embora seja 

constantemente mencionada, é geralmente o agente passivo em relação ao homem. O 

feminino assume a identidades de gatinha, de cachorra, de fiel ou de amante, sempre 

tomando como ponto de partida a vontade masculina.  

Observamos que a música é uma violência simbólica eficaz e silenciosa, o que é 

bem paradoxal. O gênero musical que analisamos, mas a música como um todo, é um 

forte instrumento na construção das relações de poder entre os gêneros. A emergência 

de novos gêneros musicais segue os padrões androcentricos da sociedade  e são 

construídos em novas e diversificadas roupagens que acabam retomando e enfatizando 

os papéis que sempre foram determinados historicamente para o masculino e feminino, 

onde o feminino é inferior, submissa, associada ao erotismo e não tem posição ou voz 

de comando.  

Todavia, sendo os efeitos da performatividade algo imprevisível, existe a 

possibilidade se agencias de forma que surgem como inquietações aos padrões 
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instituídos que constroem uma relação de dependência, de submissão ao ser masculino. 

Utilizando os mesmos instrumentos que organiza e comanda os encontros sexuais 

anunciados nos versos batidão, começa-se a questionar ordem “lógica” da dominação 

masculina. A relação hierarquia entre masculino e feminino é descrita como os padrões 

masculinos querem e posteriormente em um trabalho contra hegemônico sutil vai se 

inserindo proposições contrárias e outras possibilidades de organização social. 

Nesse sentido, é preciso discutir os vários discursos que surgem nos mais 

variados mecanismos e estruturas sociais para possibilitar que as pessoas, como 

cidadãos e sujeitos históricos, sejam capazes de buscar e de construir discursos 

alternativos mais plurais que contemplem a diversidade de gênero, sexualidades, raças, 

etnias e etc, tanto individualmente quanto em seus grupos, em suas práticas discursivas 

diárias. 
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