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Introdução  

Lamentavelmente fomos culturalmente educadas (os) para aceitar que o homem 

tudo pode, que é forte e que o seu poder sobre a mulher está acima de qualquer coisa. A 

educação feminina era diferenciada da educação masculina, uma vez que a mulher cabia 

desempenhar atribuições inerentes ao espaço privado, enquanto que ao homem era 

destinado o espaço público, lógica que perdurou na nossa sociedade por muitos anos. 

Entretanto, mesmo ocupando um lugar na sociedade onde ainda é explorada e 

subordinada, historicamente a mulher conseguiu avançar para conquistar seus direitos, 

não resta a menor dúvida que a luta não parou. Mesmo de forma sutil sempre houve 

alguma reação da mulher na sociedade, no sentido de lutar pelos seus direitos e pela sua 

inserção, haja vista ter sido por anos alijada e depreciada. 

A conquista do espaço público ao longo do século XX não foi proporcional a 

superação das desigualdades da vida privada, na qual o homem ainda é colocado numa 

condição de superioridade, como detentor do poder, mesmo em contextos em que a 

mulher tem autonomia financeira. Essa realidade se revela, por exemplo, na 

problemática da violência doméstica que, no caso do Brasil, apesar da existência da Lei 

Maria da Penha, apresenta números alarmantes. 

No espaço público a desigualdade é demarcada em muitos setores, em especial, 

no mercado de trabalho. Entretanto, essa situação vem perdendo força, e hoje temos 

muitas mulheres inseridas em setores historicamente masculinos, desempenhando 

funções que antes eram destinadas aos homens. Sem dúvida estamos vivendo no 

momento atual uma quebra de paradigmas, isso no sentido de termos a partir das lutas 

travadas na sociedade um movimento em direção a igualdade de gênero, pois queremos 

um mundo com o mínimo, ou melhor, sem privilégios da ordem do gênero.  

Convém evidenciar que com todos os direitos que já foram conquistados pelas 

mulheres, não é possível conceber que os direitos humanos sejam violados e que a 

mulher seja tratada de forma pejorativa nas músicas de cultura de massa, haja vista que 

com os novos recursos midiáticos o que estamos presenciando é uma massificação de 
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estilos musicais que, na nossa visão, deixam a desejar no que diz respeito às questões de 

gênero e, consequentemente, aos direitos humanos das mulheres. 

A pesquisa com foco na disseminação, exploração e coisificação da mulher nas 

músicas de forró estilizado está relacionada ao nosso gosto pela música de qualidade e 

por nos sentir inquietadas quando desde a década de 1990 houve um boom no tocante a 

propagação do forro estilizado. A referência ao termo qualidade neste texto está sendo 

utilizado como sinônimo de respeito, ou seja, porque entendemos que a mulher merece 

ser tratada com respeito em qualquer esfera da cultura, mas o nosso recorte analítico 

aqui está no campo musical, e neste para as músicas do referido tipo de forró. 

Elencamos algumas pesquisas que possibilitaram um diálogo para realização da 

nossa análise, cujo foco está na investigação sobre a violência simbólica contra a 

mulher, outras sobre os efeitos da indústria cultural de massa, com viés para o forró 

eletrônico; Gomes (2008), A Dimensão Simbólica da Violência de Gênero: uma 

discussão introdutória, Feitosa, Lima e Medeiros (2010), Patriarcado e forró: uma 

análise de gênero; Oliveira e Bastos (2013) A violência simbólica de gênero propagada 

pela indústria cultural e os direitos humanos das mulheres; Silva e Anjos (2012) 

Dominação masculina: a violência simbólica contra a mulher nas letras de músicas 

brasileiras; Oliveira (2012) Gênero na mídia: análise das representações femininas 

midiáticas e suas inobservâncias aos direitos humanos das mulheres. 

Além das pesquisas citadas, destacamos estudos que discutem a categoria de 

gênero e a violência simbólica, a exemplo de Louro (1997) Scott (1990), Saffioti (1987) 

e Bourdieu (2003). A diretriz da pesquisa aproximou-se do campo qualitativo, de 

maneira a garantir um panorama mais amplo do objeto em análise, ou seja, letras de 

músicas de forró do tipo universitário e eletrônico. Neste movimento procuramos 

analisar o ponto de vista das alunas do Ciclo I e II da EJA, de uma escola do município 

de João Pessoa, acerca desses estilos musicais. 

A seguir passamos a apresentar os outros itens que compõem o texto, para além 

desta introdução. No primeiro situamos nossas escolhas teóricas, no qual procuramos 

tecer um diálogo entre gênero, forro eletrônico e EJA. No segundo apresentamos o 

percurso da pesquisa de campo, as técnicas utilizadas e as músicas escolhidas. Em 

seguida, discorremos sobre nossa análise e discussão. Com o diálogo fechamos o texto 

apresentando as considerações finais. 
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2 Gênero, forró eletrônico e EJA  

 
A literatura disponível para realização dessa pesquisa nos subsidiou e serviu para 

delinear melhor nossa temática, permitindo nos conduzir no caminho que trilhamos, 

além de nos fazer observar o leque de possibilidades que, naturalmente, o referencial 

teórico nos aponta. Nesse sentido, é importante avultar como a Proposta Curricular da 

Modalidade da Educação de Jovens e Adultos, apresenta a área de Estudos da Sociedade 

e da Natureza, no que diz respeito à díade conhecimento e aprendizagens escolares, das 

pessoas jovens e adultas.  

Jovens e adultos com pouca ou nenhuma escolaridade anterior detêm 
uma grande quantidade de conhecimentos sobre fenômenos naturais e 
sobre a dinâmica social, econômica, política e cultural do mundo 
contemporâneo. Elaboraram esses conhecimentos ao longo de suas 

experiências de vida e trabalho, tendo já desenvolvido estratégias que 
orientam suas condutas e hipóteses interpretativas relacionadas aos 
mais diferentes aspectos da realidade. Suas vivências são também 
enriquecidas continuamente pelos meios de comunicação de massa, 
que tornam acessíveis uma infinidade de informações sobre fatos não 
imediatos à sua experiência. Com o acesso a novas informações e 
vivenciando novas experiências, os jovens e adultos podem ir 
constantemente modificando a compreensão que têm do mundo à sua 
volta. (BRASIL, 1997, p. 167). 

 
De acordo com a assertiva acima, entendemos que quando esse alunado chega à 

sala de aula, já traz um aprendizado adquirido no seu cotidiano, e que, mesmo com 

dificuldades no letramento, historicamente são sujeitos que chegam com uma 

experiência significativa e, mesmo sem ter contato direto com o espaço escolar, 

apresentam um olhar aguçado para questões sociais que permeiam seu dia a dia.  

Assim, ao fazer a revisão da literatura, nos chamou atenção o tipo de tratamento 

direcionado à mulher, nos últimos anos, nas músicas de cultura de massa nordestinas, 

principalmente no forró eletrônico produzido pela indústria cultural. Nesse sentido:  

A produção industrial dos bens culturais são um movimento global de 
produção de cultura como mercadoria. Os produtos culturais, os 
filmes, os programas radiofônicos, as revistas ilustram a mesma 
racionalidade técnica, o mesmo esquema de organização e de 
planejamento administrativo que a fabricação de automóveis em série 
[...] A indústria cultural fornece por toda a parte bens padronizados 
para satisfazer às numerosas demandas. Por intermédio de um modo 
industrial de produção, obtém-se uma cultura de massa feita de uma 
série de objetos que trazem de maneira bem manifesta a maca da 
indústria cultural serialização – padronização - divisão do trabalho. 
(MATTELART, 1999, p. 77-78).  
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Trata-se aqui de compreender que no tocante a padronização e a divisão do 

trabalho, esses são elementos que se fazem cada vez mais presentes no universo do 

forro. Percebemos essa logística quando presenciamos a partir dos meios de 

comunicação de massa a riqueza de detalhes na produção de shows e lançamentos de 

dvd’s, principalmente em relação à visualização, exploração e coisificação do corpo 

feminino.  

As pesquisas citadas anteriormente têm se debruçado sobre essa questão, em 

especial, Feitosa, Lima e Medeiros (2010) e Oliveira e Bastos (2013). 

De acordo com essas pesquisas, o forró eletrônico o adentra o espaço de todos os 

níveis sociais. Esse sim se tornou um mercado competitivo e, diga-se de passagem, 

muito promissor aos olhos dos seus produtores. Além de ser um mercado que gera 

muito capital, também traz sérias consequências sociais, pois reproduz e fortalece as 

bases patriarcais, androcêntricas e machistas que alicerçam a sociedade e fortalecem as 

desigualdades de gênero. 

No sentido de ampliar e qualificar nossa discussão referenciamos as reflexões de 

Louro (1996, p. 9) acerca do significado do conceito de gênero. Para ela: 

Gênero não pretende significar o mesmo que sexo, ou seja, enquanto 
sexo se refere à identidade biológica de uma pessoa, gênero está 
ligado à sua construção social como sujeito masculino e feminino. (...) 
Não se trata mais de focalizar apenas mulheres como objeto de estudo, 
mas sim os processos de formação da feminilidade e da 
masculinidade, ou sujeitos femininos e masculinos. 

 

Se para Louro (1996), gênero está ligado à construção social dos sujeitos 

feminino e masculino, nossa discussão caminha nessa direção, no sentido de perceber 

que a forma como a mulher vem sendo tratada nas músicas de forró, caracteriza-se 

como uma desigualdade de gênero e isso tem sido recorrente. 

Existem muitas pesquisas sobre a cultura musical nordestina, mas sobre o forró 

na relação com a temática de gênero o interesse é mais recente, aqui destacamos os 

estudos de Feitosa et al (2010). Todavia, para compreensão do significado dos estilos de 

forró citados nesse artigo, apresentamos brevemente o entendimento e o surgimento do 

forró universitário e forró eletrônico para Lucena, Silva e Bonfim (2014):  

Forró universitário ou pé de serra é aquele que mais se aproxima do 
estilo de Luiz Gonzaga, é em geral tocado por um trio composto por 
jovens e tocado por eles, para um público urbano. Surgiu em meados 
dos anos de mil novecentos e setenta até mil novecentos e noventa 
provém da união de vários ritmos como reggae, pop e rock. Constrói-
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se dessa forma uma fusão da música regional nordestina com a 
linguagem da música popular urbana.  

 
O forró eletrônico, também chamado de forró elétrico ou forró de 
duplo sentido, que é contemporâneo da segunda fase do forró 
universitário, surgiu em meados de mil novecentos e noventa. O forró 
eletrônico é o que mais se utiliza de elementos midiáticos para a sua 
propagação. (LUCENA, SILVA E BONFIM, 2014, p. 7-8) 
 

 As bandas que trabalham com esses estilos musicais caracterizam-se por 

apresentarem em seus shows um ritmo dançante e fascinante, resultado de um grande 

investimento nos instrumentos musicais. Por outro lado percebemos, conforme Oliveira 

(2012, p. 3) que esses gêneros de forró fortalecem “a reprodução da imagem feminina 

como um simples objeto de desejo fere os direitos humanos universais, além de 

possibilitar a propagação de ideias machistas, que conduzem até mesmo à própria 

violência física”. 

Essa forma de tratamento dada à mulher, nas letras das músicas de forró, 

reproduz e até incita a problemática da violência contra a mulher, assim, se faz 

necessário destacar a fala de Saffioti (2001, p. 1) acerca da violência de gênero: 

Violência de gênero é o conceito mais amplo, abrangendo vítimas 
como mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. No 
exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de 
determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo 
autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que 
se lhes apresenta como desvio. Ainda que não haja nenhuma tentativa, 
por parte das vítimas potenciais, de trilhar caminhos diversos do 
prescrito pelas normas sociais, a execução do projeto de dominação-
exploração da categoria social homens exige que sua capacidade de 
mando seja auxiliada pela violência.  
 

De acordo com o objeto de estudo desse artigo, destacamos que a violência a que 

as mulheres estão submetidas quando coisificadas nessas músicas pode ser classificada 

no campo das violências simbólicas. Bourdieu (2003) tem sido um teórico de referência 

em estudos sobre esse tipo de violência, que ele define assim: 

violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas, que se 
exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da 
comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do 
conhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do 
sentimento” (BOURDIEU, 2003, p. 7-8). 
 

No que diz respeito a determinadas letras de forró, muitas mulheres não se dão 

conta da desvalorização a que estão expostas, e até se envolvem, pois o ritmo é tão 
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contagiante que muitas nem percebem que estão sendo submetidas pela dominação 

masculina (BOURDIEU, 1999), pois é no controle do universo corporal feminino que 

se reproduz e se perpetua a opressão das mulheres.  

No contexto desse estudo, a música popular forró estilizado e/ou eletrônico 

parecem ser veículos que contribuem de forma significativa com o tipo de violência 

aqui analisada. A assertiva de Bourdieu (2003) reforça nosso entendimento a respeito 

das violências simbólicas a que às mulheres são submetidas quando tratadas de forma 

pejorativa nas letras de músicas lançadas por grandes produtores da indústria cultural 

que só visam o mercado e, portanto, fazendo mover a mola do sistema capitalista. 

Na direção dessa reflexão torna-se importante destacar a relação que Feitosa et 

al (2010, p. 1), fazem entre a música popular brasileira com esse novo gênero musical: 

As letras de forró estilizado trazem em seu conteúdo expressões que 
repassam para a sociedade como um todo, uma imagem estereotipada 
das mulheres, que forjam identidades femininas com conotação 
pejorativa e de cunho depreciativo. Vale salientar, que discurso 
pejorativo dirigido às mulheres, não constitui uma marca recente na 
música popular brasileira, mas, atualmente, nesse gênero musical tem 
se constituído um teor jamais imaginável nas letras criadas em 
décadas anteriores. 

 

A citação acima corrobora com as reflexões desse artigo, haja vista que, no 

decorrer da prática educativa como professora da EJA observamos que as alunas 

ficavam discutindo sobre as músicas de “forró”, situações que chamaram nossa atenção 

e despertaram o interesse em investigar o ponto de vista delas acerca da forma como a 

mulher era tratada naquelas músicas, cujo conteúdo fortalece a cultura de massa que 

reproduz o preconceito contra a mulher. 

 
3 Trilhando o caminho da pesquisa 
 

Este estudo insere-se nos marcos da pesquisa qualitativa. Tal perspectiva 

possibilita um olhar mais amplo para o objeto em análise, letras de músicas de forró do 

tipo universitário e eletrônico. Como instrumento foi utilizado a entrevista 

semiestruturada, pois de acordo com Triviños, a referida técnica “tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses 

surgidas a partir das respostas dos informantes” (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Ou seja, 
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estabelecemos um diálogo entre o material coletado a partir do instrumento aplicado e 

as referências adotadas. 

A pesquisa foi realizada numa escola da rede municipal de João Pessoa, onde 

contamos com a participação de 14 alunas do Ciclo I e II da EJA. Para não expor a 

identidade das alunas categorizamos o grupo usando a representação A para aluna e 

associando o número a sua identificação. No processo da entrevista, coletamos 

informações que serão apresentadas em quadros e que confirmarão através da nossa 

análise o que foi desvelado durante a pesquisa. Foram elaboradas 16 perguntas para 

serem respondidas de forma sequenciada, uma vez que uma complementou a outra, 

como veremos no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1 - QUESTÕES DA ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA 

1-Qual a sua idade, religião e estado civil? 
2-Em que ciclo da EJA você está? 
3-O que te motivou voltar a estudar? 
4-Como encarou esse retorno? 
5-Tem se adaptado bem ao método de estudo? 
6-Alguma professora já trabalhou utilizando a música como ferramenta de 
aprendizagem? 
7-Como foi a aceitação da turma ao trabalhar com música? 
8-Se sim, que estilo de música foi utilizado? 
9-E as músicas de forró, você gosta? 
10-O estilo de forró já foi trabalhado na sala de aula? 
11-Que diferença você percebe nas músicas de forró das antigas para as 
atuais? 
12-E o tratamento dado à mulher nas letras das músicas é diferente? 
13-Há uma exposição e desvalorização da mulher? 
14-Que termos apareceram nas músicas de forró exibidas nos vídeos para 
desvalorizar a mulher que você desaprova? 
15-O que você acha que poderia ser feito para extinguir essa exploração e 
desvalorização que é dada à mulher nas músicas de forró? 
16-E no seu convívio como você avalia a postura dos homens acerca do 
tratamento dado a mulher nas músicas de forró? 

 

Na elaboração da entrevista, nossa intenção foi fazer uma conexão para nos 

possibilitar compreender um pouco da realidade dessas alunas, de modo a realizar a 

análise com base nas suas respostas sobre o eixo central do nosso estudo: o ponto de 

vista das alunas da EJA acerca da disseminação, exposição e coisificação da mulher nas 

músicas de forró estilizado, mais especificamente no forró eletrônico. 
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Para a seleção das músicas realizamos a pesquisa no Google, considerando a 

massificação das mesmas. Ao final da busca escolhemos seis letras, cujo conteúdo 

possibilitou a reflexão pretendida, sendo elas: Música 1: Saia e bicicletinha; Música 2: 

O que tem de ser será; Música 3: Empinadinha; Música 4:  Lapada na rachada; 

Música 5: Você na vale nada; Música 6:  Coelhinho. Após essa escolha utilizamos o 

Youtube como recurso midiático para localizar os respectivos vídeos das bandas. Para 

essa seleção optamos pelos vídeos que mais exploravam o corpo feminino. A maioria 

delas fez sucesso na mídia, sendo interpretadas por bandas como: Aviões do Forró, Saia 

Rodada, Garota Safada e Calcinha Preta. Após seu surgimento todos esses grupos se 

tornaram referência nacional e até internacional, atraindo milhares de pessoas nos seus 

shows.  

De forma a potencializar a participação das alunas e considerando nossas 

observações sobre as músicas mais recorrentes na escola, associamos música e imagem 

tendo em vista que a visualização possibilita ampliar a percepção para o conteúdo que 

as letras transmitem, com isso pensamos em potencializar suas respostas para as 

indagações da entrevista. 

 

4 Uma análise possível: o ponto de vista das alunas da EJA  

 
 Esse foi o momento em que nos debruçamos sobre o material coletado na 

pesquisa de campo, onde descrevemos e revelamos a análise do nosso trabalho. Gil 

(1999) consideramos esse momento o ápice da pesquisa, pois apresentamos as respostas 

para nossa investigação, sejam elas a partir do processo de observação ou das 

entrevistas.    

De acordo com o Quadro 1, exposto na nossa metodologia, das dezesseis 

questões, as primeiras cinco serviram para conhecer um pouco da realidade das alunas. 

Conforme informado a seguir no Quadro 2, apresentamos as perguntas que serviram 

para identificar a Idade, Religião, Estado Civil e   o Ciclo da EJA. Com relação às 

demais questões da entrevista, essas foram apresentadas sem quadro demonstrativo.     

 QUADRO 2 – PERFIL DAS 
ENTREVISTADAS  

Aluna Idade  Religião Estado 
Civil  

Ciclo 
EJA 

A1 48 Católica Casada  I 
A2 49 Evangélica Viúva I 
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A3 45 Evangélica Casada II 
A4 51 Católica Viúva  I 
A5 67 Evangélica Separada I 
A6 58 Católica- Viúva I 
A7  42 Evangélica Casada I 
A8 49 Católica Casada II 
A9 44 Evangélica Casada II 
A10 33 Católica Separada II 
A11 43 Católica Separada  II 
A12 49 Católica Casada II 
A13 47 - Casada  I 
A14 44 Evangélica Casada I 

                           Fonte: Arquivo pessoal pesquisa de campo- junho 2015. 

 

De acordo com o quesito idade, as alunas se enquadraram nas faixas etárias 

entre 30 e 67 anos; em se tratando da religião houve uma equiparação, o que suscitou 

em algumas relevar posicionamentos no tocante à religiosidade; Quanto ao estado civil, 

a maioria é casada. Já a respeito do Ciclo de estudo, no momento da pesquisa oito 

estavam no Ciclo I e seis no II. Em nossa análise observamos que a motivação mais 

recorrente está focada na vontade em “aprender mais”, dito explicitamente ou 

aproximadamente. E porque essa necessidade? Compreendemos que tal situação 

corrobora com o debate desencadeado acerca do currículo da EJA, tendo em vista que a 

leitura e a escrita apresentam-se como uma forma fundamental para o “aprender mais” 

da maioria das alunas, justificando assim a motivação e o retorno à sala de aula.  

Outra resposta que merece destaque, diz respeito à motivação em aprender 

para suprir a necessidade da sua religiosidade, pois na expressão: “para ler a Bíblia”, 

demonstra uma circularidade entre o seu retorno a uma fase da vida com maiores 

possibilidades, o que anteriormente, não fora possível, devido ao fato de ter “casado e 

filhos para cuidar”, o que fortalece a ideia de que a cultura patriarcal interfere em muito 

no desenvolvimento da mulher.  

Quanto ao retorno a sala de aula declararam estar gostando muito; e afirmaram 

ter encarado com coragem, nesse caso percebemos que essa coragem é reflexo da 

necessidade de superação. Outras afirmaram que nunca é tarde para aprender e que 

voltar para a escola foi bom para distrair a mente  Essa é uma realidade do público da 

EJA, pois a sua grande maioria trabalha durante o dia e à noite sentem-se casados para 

enfrentar a sala de aula.        
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A respeito da adaptação ao método de ensino, responderam que estão gostando, 

e que consideram um método fácil e que se adaptaram bem e que gosta do método da 

professora. 

Da questão 6 a 11 que somam onze, como pode ser visto no Quadro 1 foram 

elaboradas para responder as indagações relacionadas ao objetivo desse artigo, o ponto 

de vista das alunas EJA acerca da  disseminação, exploração e coisificação da mulher 

nas músicas de forró estilizado.  

As questões seis, sete oito nove e dez, assim como as anteriores também se 

complementam, nesse sentido ao serem indagadas foram unânimes em afirmar que a 

música foi utilizada como ferramenta de aprendizagem no período das festas juninas e 

que, mesmo não sendo uma atividade corriqueira na sala de aula gostaram por ter sido 

diferente e divertido..  

De acordo com as alunas, as professoras trabalharam o forró das antigas (forró 

pé de serra), utilizando músicas de Luiz Gonzaga. Assim, entendemos que se as alunas 

gostaram dessa dinâmica na sala de aula, subentende-se que é por conta das festas 

juninas e por fazerem parte da cultura da região nordeste, significa dizer que essa 

atividade torna-se prazerosa, por permitir uma identificação com a cultura de um povo, 

com os festejos de um lugar, como destaca Lucena et al ( 2014, p. 7): 

O forró é especialmente popular nas cidades de Caruaru - PE e 
Campina Grande - PB, onde é símbolo da festa de São João. O estilo 
musical é um conjunto de estilos relacionados, e não um único. Entre 
vários ritmos diferentes que são comumente identificados como forró, 
destaca-se o Baião, o Coco, o Rojão, a Quadrilha, o Xaxado e o Xote. 
Ritmos que na sua origem retratavam a peleja nordestina.  
 

Referente à questão 11, no tocante a diferença que percebem nas músicas de 

forró das antigas para as atuais, apresentamos sua respostas de forma direta, uma vez 

que esse formato possibilita uma melhor visualização da fala das alunas: 

A1: As antigas são melhor, são mais suaves. As de hoje são agitada e 
imorais; A2: Gosto das músicas antigas porque as de hoje a melodia é 
safada; A3: Gosto das antigas porque relembra o passado; A4: As 
antigas era melhor; A5: As de hoje faz vergonha; A6: É diferente; 
A7: As de hoje são pornográficas; A8: As antigas era melhor, as 
atuais é uma merda. A9: As músicas de hoje não prestam, as antigas 
valorizavam a mulher; A10: Ruins, porcarias só ensina o que não 
presta; A11: As atuais são músicas que escandalizam a mulher; A12: 
As músicas de hoje não dão valor a mulher, são escandalosas; A13: 
Não respondeu e A14: É diferente.  
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Em se tratando das respostas das alunas, Silva e Anjos (2012) asseveram que os 

avanços na sociedade de fato contribuem para que a mulher seja vista como objeto, ou 

melhor, que seja coisificada.  

No que concerne à questão 12, a maioria das alunas declarou que o tratamento 

dado à mulher nas músicas atuais de forró é diferente.  

Silva e Anjos (2012) refletem como a temática da violência atravessa este estilo 

musical no Brasil:  

Essa violência se dá de maneira escancarada, nas músicas brasileiras 
por meio de letras que degradam a figura da mulher tornando-as um 
produto que venda muito. Causando constrangimento em algumas 
mulheres que as ouvem, mas também exaltando outras mulheres que 
gostam de ocupar esse papel de ser desmoralizado, até gostando de 
serem chamadas de “cachorras, potrancas, piriguetes, etc”, tem a 
consciência de ser um produto de mercado que rende milhões e 
subsidiando a violência simbólica contra a figura feminina. (SILVA e 
ANJOS, 2012, p.7).  
 

Na questão 13, quando indagadas sobre a existência de uma desvalorização da 

mulher, todas concordaram, inclusive afirmaram que as próprias mulheres aparecem 

nuas, e que as músicas são nojentas e escandalizam a mulher, até o modo como elas 

dançam. Essa questão permitiu que as alunas entrassem no foco do nosso trabalho, e na 

verdade pelas experiências vivenciadas no cotidiano, elas conseguem adentrar esse 

universo e perceber como de fato a mulher é explorada, desvalorizada e coisificada nas 

músicas de forró. 

Ao responder a questão 14, as alunas foram enfáticas e algumas acrescentaram o 

modo das mulheres dançarem e aos termos usados nas músicas de forró, assistidos 

através dos vídeos apresentados antes da entrevista:  

Observando as respostas das alunas é possível perceber que há uma relação na 

fala delas com a assertiva das autoras abaixo:    

Atualmente, os duplos sentidos das letras das músicas de forró 
eletrônico têm conotação sexual depreciativa contra a mulher. 
Algumas bandas de forró dos anos 90 e 2000 utilizam à lógica 
maliciosa do forró de duplo sentido. Tornando as suas composições 
discriminatórias, em letras impregnadas de adjetivos pejorativos para 
se referir à imagem da mulher. (LUCENA, SILVA, BONFIM, 2014, 
p. 9).   
 

De fato, essa referência coaduna-se com a fala das alunas, por outro lado 

Gomes(2011) também menciona interfaces do duplo sentido na reportagem do Jornal 

Brasil de Fato acerca dessa questão:  
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A mudança mais significativa, entretanto, seria na temática. Buscando 
superar o referencial nostálgico e sertanejo característico do forró 
tradicional, as letras das bandas de forró eletrônico incorporaram o 
urbano: o sensual, o duplo sentido, a diversão. “O eletrônico canta o 
urbano, o jovem está constantemente em busca de festa, diversão, 
alegria e sexo, com amor ou sem amor”, completa o professor da 
UFPE, Felipe Trotta. Para ele, a temática do forró eletrônico pode ser 
resumida no trinômio festa, amor e sexo. (GOMES, 2011, p.2). 
 

     Na questão 15, questionamos sobre o que pode ser feito para diminuir a 

exploração e desvalorização que é dada à mulher nas músicas de forró. Cada aluna foi 

apresentou suas sugestões. Assim destacamos suas falas:  

A1: Não é possível fazer nada as mulheres gostam; A2: Tinha que 
mudar sim, tem muitas mulheres que aceitam essa exploração e 
desvalorização.  A3: Nada as mulheres gostam; A4: A cada dia que 
passa piora, não tem muito o que fazer; A5:Deveria ser proibido tanta 
imoralidade; A6: Só vai acabar quando a mulher começar a lutar por 
isso; A7: O certo é proibir; A8:O comportamento de se vestir; A9:Só 
se a mulheres fizerem um protesto, elas adoram isso e acham bonito; :  
A10: Respeitar a mulher, música que dê valor.   A11: Proibisse esse 
tipo de tratamento, as músicas incentivam o estupro, a mulher se 
expõe demais.  A12: A justiça deveria dar valor a mulher e impedir 
esse tipo de música; A14:A justiça deveria desempenhar seu papal no 
sentido de proibir esse tipo de letra.  
 

As respostas acima revelam que as alunas selecionadas para nossa pesquisa têm 

conhecimento dos problemas provocados pela reprodução das músicas de forró 

estilizado. Suas sugestões a respeito do que se pode fazer para diminuir a propagação 

dessas letras são pertinentes. Acredito que na sala de aula ao utilizar a música como 

recurso pedagógico, a professora poderá desenvolver um trabalho para discutir melhor 

propostas dessa natureza, haja vista ser uma forma provocativa que propicia a 

efetivação da pratica educativa, como também estimula o gosto de alunas(os) da EJA 

pela música. Sem dúvida, será uma possibilidade de contribuir com aprendizado e o 

aprimoramento quanto aos aspectos culturais, a leitura e a escrita.   

Na questão 16 perguntamos como as alunas avaliam o comportamento dos 

homens acerca do tratamento dado a mulher nas músicas de forró, assim elas 

responderam:  

A1: São safados; eles cooperam para essa desvalorização; A2: É 
horrível; A3: São safados, eles gostam; A4: Sem respeito; A5: Imoral; 
A6: Feio, imoral; A7: É feio e eles gostam; A8:É pensando mal dela; 
A9: Assanhado, safado, chama a mulher de gostosa; A10: Assanhado, 
isso acontece no momento da bebedeira; A11: Assanhado e 
empolgado; A14: Todo assanhado e se amostra.     
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Concluímos nossa discussão retomando a análise de Oliveira (2012), para quem 

a indústria cultural, de forma quase imperceptível, vai impondo modos e modas para as 

mulheres, que absorvem sem nenhuma contestação a ditadura da mídia de massa. Ou 

seja, de forma subliminar, a indústria cultural vai reproduzindo preconceitos, 

discriminações, sexismos e machismos, o que, como já dito, fortalece o pensamento 

patriarcal. 

 

5 Considerações  

 

Chegamos à reta final do nosso trabalho, aqui cabe destacar que após um ano e 

meio de batalha conseguimos concluir mais essa etapa. Saímos com a sensação de dever 

cumprido, pois mesmo em meio às dificuldades enfrentadas nesse processo, alcançamos 

o objetivo proposto para essa tarefa, que foi compreender o ponto de vista das alunas da 

Educação de Jovens e Adultos, de uma escola de João Pessoa acerca da disseminação, 

exploração e coisificação da mulher nas músicas de forró produzidas pela indústria 

cultural há pelo menos vinte anos. 

De acordo com os resultados alcançados, concluímos que desenvolver essa 

pesquisa com alunas de uma das modalidades da Educação Básica foi muito instigante e 

estimulante, desde a elaboração da nossa proposta até a sua finalização. Tendo em vista 

que nos foi possível observar e identificar reações diferenciadas no decorrer da pesquisa 

de campo, e em especial a cada música que foi trabalhada. Avaliamos que com a 

realização do estudo elas tiveram a oportunidade de compreensão crítica reflexiva sobre 

o tratamento dado às mulheres neste estilo musical cujas letras, de forma velada ou 

explícita, ferem os direitos humanos das mulheres, em virtude do tratamento pejorativo 

a elas direcionado. 

Todas foram unânimes em declarar que o tratamento dado à mulher no forró 

estilizado e eletrônico é diferente do forro das antigas, para elas o forró pé de serra. 

Conforme suas declarações, nas músicas cantadas por Luiz Gonzaga, as mulheres são 

tratadas com carinho, amor e romantismo, enquanto que nas músicas da atualidade não 

percebem esse tratamento. Pelo contrário, segundo elas, o que se presencia é a 

discriminação a e exploração da mulher. 

A exposição apelativa do corpo feminino procura, na verdade, atender a lógica 

do mercado, transformando a mulher numa mercadoria de consumo e objeto de prazer 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



14 

 

para homens, o que se confirma no uso de roupas minúsculas ou simplesmente com 

peças intimas. Os shows organizados por essa indústria cultural visam a mercantilização 

das músicas, cuja peça de propaganda mais barata está no palco - as mulheres.  

Neste contexto, existe uma apelação grande na exploração do corpo feminino, 

que parece colaborar para ampliação do lucro. Daí infere-se porque a desvalorização é 

tão presente nas letras das músicas de ambos os forrós estilizados, em especial o 

eletrônico. 

Nesta direção, entendemos que a sociedade civil deve provocar o debate e cobrar 

medidas acerca dessa problemática com os produtores da indústria cultural de massa. 

Todavia, é fundamental que o poder público crie estratégias para coibir a prática da 

discriminação e da exploração e coisificação da mulher nas letras desses e de qualquer 

outro estilo musical. 

Diante de todas as questões apontadas, finalizamos esse trabalho afirmando que 

as letras das músicas do forró estilizado se apresentam como uma nova forma de 

desvalorização da mulher, na qual a banalização do sexo acontece através da 

mercadorização do corpo feminino. 
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