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RESUMO 

 

A música é um gênero textual que promove a comunicação humana através da disseminação de diversos discursos 

que muitas vezes enfatizam estereótipos equivocados de determinada identidade social, fazendo com que a 

sociedade seja influenciada por tais discursos. Deste modo, o presente artigo tem por objetivo conhecer como o 

gênero textual música pode contribuir para o desenvolvimento do letramento social de alunos do ensino médio e, 

consequentemente, a capacitação dos mesmos para que sejam capazes de perceber os estereótipos presentes em 

letras musicais que denigrem a imagem da mulher. Busca-se enfatizar sobre a necessidade da formação cidadã de 

nossos alunos para que possam difundir a igualdade social de gênero, bem como, repugnar qualquer tipo de 

preconceito.  A metodologia adotada para a realização do nosso estudo baseia-se em pesquisa qualitativa de cunho 

bibliográfico, em que foram realizados estudos acerca do gênero textual música e sua relação com o letramento 

social de alunos do ensino médio. Foram realizadas análises panorâmicas de algumas letras musicais que 

desvalorizam a figura feminina, muitas vezes utilizando estereótipos conhecidos socialmente, incitando e 

instigando o público ouvinte a difundir na sociedade a desvalorização da mulher. Para a análise das informações 

encontradas nas letras musicais foi tomado por base os estudos de autores como, Teles e Melo (2003), Amorim e 

Barros (2014), Dallery (1997), De Souza e Baldwin (2000). Os estudos realizados demonstram que diversos 

artistas musicais fazem uso de discursos machistas relacionados à figura feminina demonstrando-a como um ser 

objetificado, vulgar, dependente, inferior e marginalizado. Os estudos apontam ainda que a análise de letras 

musicais contribui eficientemente para o letramento social dos alunos, uma vez que são instigados a analisar 

minuciosamente os discursos presentes nas músicas, fazendo que se tornem seres letrados, capacitados para fazer 

também a leitura social. 
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INTRODUÇÃO 

 

A música é um produto artístico que faz parte da vida cotidiana do ser humano. Com 

sua linguagem, estilo e a maneira como é levada ao público contribui para a formação da 

identidade de cada grupo social.  

Algumas letras de diversos gêneros musicais abusam do duplo sentido, sexualidade, 

estereótipos e machismos relacionados à mulher, e são tocadas em diferentes ambientes sociais, 

através de diversos veículos de propagação.  

Tal problemática incentivou-nos a desenvolver uma investigação que aponte os 

benefícios do gênero textual música no ambiente escolar como auxílio para desenvolver o 

letramento social e a percepção da visão estereotipada da mulher envolvendo alunos do ensino 

médio.  

Tal fato leva-nos a afirmar que é necessário encontrar meios para diminuir a 

desigualdade de gênero e não incentivá-la como se pode perceber em algumas músicas. Nesse 

sentido Saffioti (2004, p.71) ressalta que nas “[...] relações entre homens e mulheres, a 

desigualdade de gênero não é dada, mas pode ser construída, e o é, com frequência”. 

Esta pesquisa, se propõe a discutir o uso do gênero textual música como ferramenta para 

auxiliar o processo de letramento social de alunos do ensino médio na construção de uma 

consciência crítica sobre músicas que denigrem a imagem feminina. 

Ao refletir sobre o conceito Letramento, percebe-se a abrangência do termo, indicando 

o seu envolvimento com a complexidade e multiplicidade de práticas (letramentos múltiplos) 

resultado das transformações contemporâneas referentes aos aspectos de ensino-aprendizagem. 

Assim os novos estudos destacam, conforme Rojo que: 

Cabe também à escola potencializar o diálogo multicultural, trazendo para dentro de 

seus muros não somente a cultura valorizada, dominante, canônica, mas também as 

culturas locais e populares e a cultura de massa, para torná-las vozes de um diálogo, 

objetos de estudo e de crítica (2009, p. 12). 

 

1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1.1 TIPO DE PESQUISA  

 

O presente estudo, quanto a sua natureza, é classificado como pesquisa básica, uma vez 

que aborda novos conhecimentos para a temática investigada sem a utilização de pesquisa 



prática. No que se refere ao tipo de abordagem, a pesquisa adotou a abordagem qualitativa. Esse 

tipo de pesquisa baseia-se na descrição de fenômenos e nos elementos que a envolvem.  “O que 

significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender 

os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem”. (DENZIN E 

LINCOLN, 2006, p.23).  

No que compete aos procedimentos, utilizamos a pesquisa de cunho bibliográfica, pois 

serão estudados livros e artigos científicos que tratam da temática em questão. Para Lakatos e 

Marconi (1996, p. 183), a pesquisa bibliográfica, “[...] abrange toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema estudado, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, 

livros, pesquisas, monografias, teses, materiais cartográficos, etc.” 

Por fim, quanto aos objetivos, o estudo é classificado como explicativo. Segundo Gil 

(2008, p.28) o estudo explicativo é um “[...] tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas” (2008, p.28). 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.1 O GÊNERO TEXTUAL COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 

 De acordo com Marcuschi, os gêneros textuais podem ser definidos como: 

 

Realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sócio comunicativas; 

constituem textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações 

comunicativas; sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado 

de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e 

função (MARCUSCHI, 2002, p. 23).  

 

No entanto, a escolha do gênero textual a ser utilizado no ato comunicativo depende de 

princípios como: momento, ambiente, finalidade, dentre outros. Não é possível afirmar com 

convicção o número exato de gêneros textuais, estes surgem de acordo com a necessidade de 

comunicação social. 

Os gêneros textuais são enunciados estáveis, pois possibilitam-nos identificar a qual 

categoria cada um pertence, todavia, não é viável considerá-los como estáticos. As mudanças 

históricas e sociais provocam nos tipos de gêneros textuais transformações adquiridas com o 

passar do tempo, exemplo disso, é a substituição do gênero carta pelo email. 

 

Nossa experiência diária nos coloca frente a frente com diversos gêneros textuais, que 

podem ser definidos como enunciados relativamente estáveis, mas não estáticos. São 



estáveis porque podemos ver neles o que têm de igual e o que têm de diferente em 

relação a outros textos. Considera-se estabilidade o conjunto de marcas na 

organização textual que nos leva a decidir se um texto é uma carta, uma biografia, 

uma anedota, uma receita, etc. Mas estabilidade não quer dizer rigidez, por isso, 

gêneros textuais não são estáticos: a longo prazo, são suscetíveis às alterações 

históricas, culturais e sociais no seio das quais se realizam; a curto prazo, podem ter 

as marcas de estilo dos sujeitos que os produzem. (TP3, 2008, p. 30).  

  

 

Devido esta universalidade, os gêneros textuais adquirem relevância para o processo de 

ensino-aprendizagem. A diversidade e a contextualização com a vida diária dos alunos fazem 

com que os gêneros textuais sejam indispensáveis ferramentas que auxiliam as práticas 

pedagógicas dos professores e ainda possibilitam aos alunos reconhecer, analisar e produzir 

táticas de organização textual-discursiva (fala e escrita). 

 

2.2 O GÊNERO TEXTUAL MÚSICA E A RELAÇÃO COM O LETRAMENTO SOCIAL 

 

Para melhor compreensão acerca da relação existente entre música e letramento, faz-se 

necessário definir ambos os termos no intuito de conhecer quais as contribuições advindas dessa 

analogia. 

A música se faz presente em todas as manifestações sociais e pessoais do ser humano 

desde os tempos mais antigos. De acordo com Schaeffner (1958), mesmo antes da descoberta 

do fogo, os homens primitivos se comunicavam através de gestos e sons rítmicos. Segundo a 

educadora musical brasileira Ilari (2003) as crianças têm o primeiro contato musical mesmo 

antes do seu nascimento, quando ainda estão no útero materno, e ao nascerem vivenciam sons 

musicais produzidos por seres humanos e objetos. Diante dessas constatações, infere-se que a 

música faz parte da constituição interna do ser humano e, sendo assim, auxilia no ato 

comunicativo entre os indivíduos. 

 

A música é definida por Merriam como um meio de interação social, produzida por 

especialistas (produtores) para outras pessoas (receptores); o fazer musical é um 

comportamento aprendido, através do quais sons são organizados, possibilitando uma 

forma simbólica de comunicação na interrelação entre indivíduo e grupo (PINTO, 

2001, p. 224). 

 

O Referencial Curricular Nacional para o ensino fundamental relata que a música é a 

linguagem que se manifesta em formas sonoras capaz de propagar e transmitir sensações, 

sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento significativo entre o 

som e o silêncio. (BRASIL, 1998). Por conseguinte, os Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o ensino fundamental descrevem os conteúdos musicais relacionando-os com a compreensão 



da linguagem musical (BRASIL, 1998). Ambos os documentos corroboram com a pesquisa 

demonstrando a importância da música para a formação humana.  

Perante a definição do conceito de música, passamos agora a definir o conceito de 

letramento. 

Soares (2010) afirma que letrar é mais do que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever 

dentro de um contexto em que a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do 

aluno. Nesse processo não basta apenas juntar letras para formar palavras e reunir palavras para 

compor frases, deve-se compreender o que se lê e assimilar diferentes tipos de textos e 

estabelecer relações entre eles. 

Ainda segundo TFOUNI (2006, p. 21), o letramento: 

 

[...] não se restringe somente àquelas pessoas que adquiriram a escrita, isto é, aos 

alfabetizados. Buscam investigar também as consequências da ausência da escrita a 

nível individual, mas sempre remetendo ao social mais amplo, isto é, procurando, 

entre outras coisas, ver quais características da estrutura social tem relação com os 

fatos. Pois, a ausência tanto quanto a presença da escrita em uma sociedade são fatores 

importantes que atuam ao mesmo tempo como causa e consequência de 

transformações sociais, culturais e psicológicas às vezes radicais. 

 

 

Logo, letramento pode ser então definido como uma prática que deve fazer parte das 

ações cotidianas da sociedade. Isso implica a necessidade de uma mudança nas propostas 

pedagógicas das escolas em que se possa alfabetizar/letrando, uma vez que o processo de ensino 

aprendizagem da leitura e da escrita na escola, não pode ser desenvolvido como um conceito à 

parte e não ter a finalidade de preparar o sujeito para a realidade na qual está inserido. 

O letramento é visto na ótica da valorização da cultura escrita, ou seja, relacionando 

elementos da leitura e da escrita que fazem parte da vida social dos alunos. Nessa abordagem, 

a música é um dos gêneros textuais que pode cooperar no processo de alfabetização e 

letramento, pois, desperta curiosidade e empenho pelo conteúdo regido nas aulas. 

 

Qualquer que seja nosso comportamento diante da música, de alguma maneira nos 

apropriamos dela e criamos algum tipo de representação sobre a mesma. Sabemos da 

alegria que os jovens encontram em comunicar-se com outros jovens e pessoas, graças 

as suas músicas, executadas ou simplesmente ouvidas, pois vivem, acolhem e levam 

em conta à diversidade cultural, o que lhes parece com frequência ser o valor essencial 

na escuta e nas atividades musicais. (DUARTE, 2011) 

 

 

Nessa perspectiva, se a música for desenvolvida nas escolas como uma prática de 

letramento, pode despertar o interesse pelo aprendizado obtido. Ao falar sobre letramento 

social, entende-se como a prática escolar em que o aluno seja capaz não apenas de ler e escrever, 



mas sim que este educando seja capacitado para relacionar a vida escolar com a social 

desenvolvendo o senso crítico perante as adversidades da sociedade. 

 

2.3 PATRIARCALISMO E OS ESTERIÓTIPOS FEMININOS 

 

O termo patriarcalismo advém do patriarcado, que por sua vez é oriundo da palavra 

grega pater. Segundo Gaspareto Júnior (2013, p. 88), “a primeira vez que o termo foi usado 

com conotação de preponderância do homem na organização social foi pelos hebreus com o 

propósito de qualificação do líder de uma sociedade judaica”, assim, desde os tempos mais 

remotos o homem carrega consigo o espírito de liderança sobre as mulheres. O homem, do sexo 

masculino, está condenado a significar na sociedade como o líder familiar e a mulher como 

submissa. 

Diante a submissão das mulheres surge o movimento do feminismo, buscando 

principalmente o princípio da igualdade. Dessa maneira, Lipovetsky (2000, p. 236) relata que 

a primeira mulher era diabolizada e desprezada; a segunda, adulada, idealizada. E em todos os 

casos, estas eram subordinadas ao homem, pensadas por ele, definida em relação a ele. No 

entanto, surge a definição da terceira mulher, onde esta pode e deve questionar sua existência 

enquanto sujeito mulher, conquistando o direito de votar e ser votada, de divorciar, da liberdade 

sexual e o controle da procriação.  

A população feminina mesmo diante de tantas conquistas, atualmente ainda é vítima de 

conceitos preconcebidos e generalizações, os quais podemos caracterizá-los como estereótipos. 

O Dicionário Online de Português conceitua o termo como “Concepção baseada em ideias 

preconcebidas sobre algo ou alguém, sem o seu conhecimento real, geralmente de cunho 

preconceituoso ou repleta de afirmações gerais e inverdades”. (2018, online) 

O patriarcalismo está impregnado no convívio social e dessa maneira, as mulheres são 

vistas sempre como o sexo frágil e incapazes de realizar algumas funções sociais, de forma 

ainda mais banal, a mulher é associada a dona do lar, que deve cuidar e zelar pela família, bem 

como satisfazer os desejos sexuais dos seus maridos, abdicando-se de seus direitos e objetivos, 

dedicando sua existência em servir a sociedade patriarcal. Exemplo disso, são os inúmeros 

estereótipos relacionados à figura feminina, dentre eles, podemos destacar: 

Toda a mulher adora crianças e quer ter filhos algum dia; Todas as mulheres tem TPM; 

As mulheres não sabem nada sobre esporte; As mulheres só gostam de beber drinks; As 

mulheres não dão apertos de mão fortes e firmes; As mulheres não gostam de falar palavrões; 

As mulheres não gostam de estudar engenharia ou computação; A prioridade da vida de uma 



mulher é se casar; A única atividade física que as mulheres praticam é a zumba; Todas as 

mulheres são cozinheiras incríveis e conhecem receitas maravilhosas; As mulheres sempre 

precisam pedir ajuda aos homens, porque não sabem lidar com ferramentas; Se você tem seios 

grandes está automaticamente satisfeita; As mulheres são obcecadas por comédias românticas; 

A única razão para as mulheres se maquiarem ou vestir bem são para impressionar o sexo 

oposto; Mulheres com cabelo curto são lésbicas; As mulheres não são boas com vídeo-games 

e nem gostam de jogar; Toda mulher gosta de comer apenas uma salada saudável; As mulheres 

não são fisicamente capazes de carregar objetos pesados; Mulheres não sabem dirigir; As 

mulheres são responsáveis pelos afazeres domésticos; As mulheres são responsáveis pelos 

filhos; Toda mulher brasileira tem peito e bunda grande; As mulheres loiras são burras; As 

mulheres são interesseiras economicamente; As mulheres são fofoqueiras; Mulheres que usam 

roupas curtas são vagabundas, dentre tantos outros.2 

Estes discursos estereotipados acerca da figura feminina são disseminados pela 

sociedade de diversas formas, muitas vezes até de maneira inconsciente, por parte de muitos 

cidadãos.  

 

2.4 A MÚSICA COMO PROPAGAÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DA MULHER: 

ANÁLISE DE LETRAS MUSICAIS 

 

A música como gênero textual é um importante instrumento pedagógico a ser utilizado 

nas escolas, visando desenvolver nos alunos a criticidade através dos discursos presentes em 

suas letras musicais. É também um meio de diversão, entretenimento, empoderamento e 

motivação, pois os diversos estilos musicais estão sempre propagando músicas que são 

condizentes com o estado emocional do sujeito que a ouve, relacionando-a ao mundo interior 

das pessoas. 

É corriqueiro a presença de discursos que denigrem as mulheres através das músicas 

que chegam aos ouvidos das pessoas e principalmente dos jovens, estes que estão formando 

seus juízos sobre diversos assuntos e assim estão sujeitos a serem influenciados negativamente 

                                                           
2  Parte dos estereótipos elencados foram retirados de um site de curiosidades, 

https://www.fatosdesconhecidos.com.br/19-estereotipos-que-as-mulheres-nao-aguentam-mais/  A outra parte 

dos estereótipos foram inseridos por nós, autoras do artigo.  

 

https://www.fatosdesconhecidos.com.br/19-estereotipos-que-as-mulheres-nao-aguentam-mais/


por estes discursos presentes em letras musicais e, dessa maneira, se tornarem indivíduos 

preconceituosos e intolerantes. 

Contudo, este não é um fato recente. Antigamente, as mulheres também eram ofendidas 

através das músicas, ora expressando literalmente algum tipo de preconceito, ora 

subliminarmente. Assim, serão analisadas músicas antigas e atuais que retratam a mulher de 

maneira preconceituosa e estereotipada. 

Começamos nossa análise com a canção “Maria Chiquinha”, de autoria do compositor 

Guilherme Figueiredo. A música teve diversas gravações, a primeira nas vozes de Sônia 

Mamede e Evaldo Gouveia, em agosto de 1961. Em outubro do mesmo ano, foi lançada com 

Luiz Claudio e Marinês. No entanto, foi nas vozes de Sandy e Júnior, em 1.991, na época com 

5 e 6 anos, que a música ganhou popularidade. 

A letra retrata a desconfiança de um homem (Genaro) sobre o que a mulher (Maria 

Chiquinha) “foi fazer no mato”. Maria Chiquinha responde os questionamentos de Genaro de 

forma contundente, porém não convence o homem com suas respostas, e este decide “cortar a 

cabeça” dela, como podemos observar no trecho “Então eu vou te cortar a cabeça, Maria 

Chiquinha / Então eu vou te cortar a cabeça / Que ocê vai fazer com o resto, Genaro, meu bem? 

/ Que ocê vai fazer com o resto? / O resto? Pode deixar que eu aproveito”.3  

A música recentemente recebeu críticas, questionando o conteúdo da letra que faz 

menção à violência contra a mulher. Ao analisá-la, segundo Nana Soares (2016, online) 

percebemos um caso de feminicídio com requintes de necrofilia, uma vez que deixa 

subentendido que o homem usará o cadáver como objeto sexual “O resto? Pode deixar que eu 

aproveito” 

Nessa ótica, Amorim e Barros (2014, p.415) afirmam que “[...] apesar dos avanços 

sociais e políticos, a sociedade atual é marcada fortemente pela desigualdade de gênero, que 

ameaça, seja na rua, seja em casa, a integridade física, moral, psicológica e sexual da mulher”. 

 “Pau que nasce torto” foi gravada no ano de 1995 pelo grupo de pagode Gera Samba, 

compondo o álbum “É o Tchan”, composto por 15 faixas musicais, que vendeu mais de 500 mil 

cópias no Brasil, recebendo uma certificação de Disco de Platina Duplo. A canção faz referência 

à violência e ao abuso sexual contra as mulheres quando o cantor diz “Tudo que é perfeito a 

gente pega pelo braço / Joga ela no meio / Mete em cima / Mete em baixo / Depois de nove 

                                                           
3 Disponível em: https://www.letras.mus.br/sandy-e-junior-musicas/149622/  

https://www.letras.mus.br/sandy-e-junior-musicas/149622/


meses / Você vê o resultado”.4 Esta canção caiu no gosto popular e se tornou sucesso estrondoso 

na década de 90.  

“Lapada na Rachada” é de autoria de Hugo Santana, composta por volta dos anos 2004, 

fez sucesso em inúmeras bandas nordestinas de forró, como: Saia Rodada, Solteirões do Forró, 

Banda Balancear, Balança Neném, Banda Reprise, Banda Skema, Garotas de Ouro, Aviões do 

Forró, dentre outras. A música retrata uma mulher, que segundo a letra, consente a violência 

designada a ela nos versos “Vai, dá tapinha na bundinha, vai/Que eu sou sua cachorrinha, vai/Eu 

tô muito assanhada/Vamos dá uma lapadinha/Só se for na rachadinha”.5 

Na sequência, o eu lírico masculino sente-se no direito de referir-se à mulher de maneira 

pejorativa e desrespeitosa, fazendo menção a seu órgão sexual de forma constrangente “Toma 

gostosa, lapada na rachada/Você pede e eu te dou, lapada na rachada/E aí, tá gostoso?/Lapada 

na rachada/Toma, toma, ah vai”. 

De acordo com De Souza, Baldwin e Rosa (2000, p.485) “Tal vocabulário de 

significantes sexuais é o indicativo de que as mulheres são socializadas para serem passivas, 

parceiras sexuais, receptivas, enquanto que os homens são socializados para perseguir, penetrar 

e dominar”. A canção retrata as mulheres de maneira extremamente agressiva, desvalorizando-

a como pessoa e a associando a uma objeto qualquer. 

Em 2011, a canção que fez sucesso foi “Ai se eu te pego”, autoria da cantora Sharon 

Acioly e Antônio Dyggs, com participação de Amanda Cruz, Aline Medeiros e Karine Assis 

Vinagre, três garotas paraibanas que foram reconhecidas com co-autoras do refrão da música. 

Foi gravada pelo sertanejo Michel Teló no ano de 2011, o sucesso foi tremendo e a música 

atingiu o recorde de visualizações no youtube para canções brasileiras, com mais de 760 

milhões de visualizações. No fim de 2011, a composição virou hit internacional e levou Michel 

Teló ao topo das paradas musicais em mais de 20 países da Europa e na América Latina. “Ai 

se eu te pego” foi o sexto single mais vendido no mundo em 2012, com mais de sete milhões 

de cópias vendidas. 

A letra demonstra um eu lírico movido pelo seu desejo sexual em relação a uma mulher, 

fortalecendo a ideia de que as mulheres são destinadas a satisfazer as libidos masculinos. Dessa 

maneira, o artista profere “Ai se eu te pego/Nossa, nossa/Assim você me mata/Ai se eu te pego, 

ai ai se eu te pego/Delícia, delícia/Assim você me mata/Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego”.6 

                                                           
4 Disponível em: https://www.letras.mus.br/e-o-tchan/1502891/  
5 Disponível em: https://www.letras.mus.br/avioes-do-forro/946028/ 
6 Disponível em: https://www.letras.mus.br/michel-telo/1930299/  

https://www.letras.mus.br/e-o-tchan/1502891/
https://www.letras.mus.br/avioes-do-forro/946028/
https://www.letras.mus.br/michel-telo/1930299/


A melodia “Ai se eu te pego” trata o corpo feminino como um simples objeto de 

pertencimento do sexo oposto. Nesse sentido, Dallery (1997, p.64) “As estruturas de linguagem 

e outras práticas significantes que codificam o corpo da mulher são tão opressivas quanto as 

estruturas materiais/sociais que tem mediado a percepção do corpo e do ser e suas possibilidades 

eróticas”. 

Um sucesso recente “Baile de favela” viralizou nos bailes funks da periferia de São 

Paulo e em todo o país, no ano de 2016. Autoria de João Israel Simeão, MC João, que também 

é o cantor que dá voz à canção. O clipe da música foi visto 50 milhões de vezes em apenas 

quatro meses e dividiu o top 10 do Spotify e do iTunes, ao lado de Justin Bieber e Anita. 

Entretanto, a letra de forma explícita faz apologia ao estupro contra mulheres. Utiliza, 

de forma proposital, a figura de linguagem pleonasmo ao emitir enunciados que não chegam a 

ser claramente expressos nos versos “Quer desafiar / Não tô entendendo / Mexeu com o R7 vai 

voltar com a xota ardendo" e "E os menor preparado para fuder com a xota dela”.7 

Através das análises feitas, percebe-se que são músicas que estão sendo apresentadas à 

sociedade há muitos anos. Quebrando assim, as especulações que somente a música atual é 

desrespeitosa com a mulher. Outra questão a ser citada é o fato das músicas pertencerem a 

diversos estilos musicais desde a moda de viola, pagode, rapper, sertanejo e funk.  

Dessa maneira Amorim e Barros (2014) colocam que:  

 

Debater a violência contra a mulher é, ainda hoje, de extrema necessidade. Isso 

porque, apesar dos avanços sociais e políticos, a sociedade atual é marcada 

fortemente pela desigualdade de gênero, que ameaça, seja na rua, seja em casa, a 

integridade física, psicológica e sexual da mulher. Superar esse modelo de sociedade 

é crucial para consolidar os direitos humanos das mulheres (AMORIM; BARROS, 

2014, p. 405). 

 

 

Diante das palavras das autoras, é perceptível que a violência contra as mulheres ainda 

é uma problemática a ser solucionada. As mesmas vivem à mercê de uma sociedade onde a 

desigualdade de gênero é gritante, colocando em risco a integridade física, psicológica e sexual 

do sexo feminino. Com isso, é extremamente necessário que sejam adotadas medidas definitivas 

que garantam os direitos das mulheres perante a sociedade.  

 

 

 

                                                           
7 Disponível em: https://www.vagalume.com.br/mc-joao/baile-de-favela.html  

https://www.vagalume.com.br/mc-joao/baile-de-favela.html


2.5 MÚSICA E O CONTEXTO ESCOLAR:  CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE 

SUJEITOS CRÍTICOS  

 

Atualmente, diversos estudos comprovam a eficácia da música como instrumento 

pedagógico em sala de aula, contribuindo para o aprendizado em diversas etapas da educação 

básica, bem como no ensino superior. No entanto, para que o processo de ensino-aprendizagem 

se torne eficiente com a música, não é necessário que os educandos tenham conhecimentos 

específicos sobre musicalidade. O ser humano dispõe do “sistema automático de recepção 

musical”, quando em contato com a música, de forma consciente ou inconsciente despertam 

competências relacionadas ao contexto sociocultural, político, e desenvolvem conhecimentos 

de diversas áreas de estudo.  

A lei n° 11.769, de 18 de agosto de 2008, dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de 

música na educação básica. A lei apresenta uma alteração na LDB n° 9394/96, e acrescenta o 

6° parágrafo ao art. 26: “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do 

componente curricular de que trata o § 2o deste artigo” (BRASIL, 2008 a). A referida lei 

enfatiza que a música deve ser componente curricular não somente na disciplina de Arte. Logo, 

percebe-se a importância de utilizar este recurso pedagógico de maneira interdisciplinar.  

A música como recurso pedagógico pode trazer um progresso no desenvolvimento do 

aluno, pois se trabalhada desde a educação infantil até as series finais da educação básica, pode 

trazer melhorias para a formação integral do educando, nos aspectos cognitivos e físicos, Prado 

e Junqueira (2006) afirmam que: 

 

[...] O trabalho na área da música deve estar pautado acima de tudo, no respeito ao 

nível de percepção e de desenvolvimento de cada criança, bem como, sua fase e suas 

diferenças socioculturais, possibilitando por meio da linguagem musical, o 

desenvolvimento da comunicação e expressão. Logo, a música se integrada aos 

conteúdos, torna a educação mais prazerosa, divertida e contextualizada (PRADO; 

JUNQUEIRA 2006, p.3032)  

 

A música talvez seja o gênero textual que mais possibilita aprendizagem de maneira 

lúdica, considerando que esta faz parte da vivência social dos alunos. Conforme afirmado 

anteriormente, ao fazer uso da música desde a educação infantil, pode-se contribuir para a 

formação crítica dos alunos quando estes estão nos anos finais da educação básica, ou seja, o 

ensino médio. O contato diário com a música nesta etapa escolar e a importância atribuída à 

música como parte integrante do currículo escolar, fazem com que os alunos desenvolvam o 



letramento social e através das letras musicais possam formar seus próprios conceitos em 

relação a assuntos diversos, como: corrupção, estereótipos, apologia ao crime, dentre outros. 

Destarte, fica evidente a contribuição da música para que os alunos possam se tornarem 

seres letrados capazes não somente de ler, mas compreender os discursos disseminados através 

de letras musicais, e dessa forma poderem desenvolver a cidadania e exercerem seus papeis de 

cidadãos ativos diante da sociedade na qual estão inseridos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os alunos do ensino médio, nessa etapa escolar, estão em formação de identidade, e 

sujeitos a influências impostas pelo meio social que convivem. Assim, é importante preparar 

este aluno para se tornar um cidadão ativo perante a sociedade.  

Diante dos estudos realizados, pode se afirmar que o gênero textual música é um 

importante aliado para a aquisição do letramento social dos alunos. Pois, os discursos presentes 

em letras musicais, que muitas vezes se relacionam com a vida diária dos alunos, são possíveis 

levar estes educandos a interpretar essas letras musicais ao invés de somente cantá-las de forma 

frenética sem saberem o que de fato estão discursando. Logo, a música como instrumento de 

ensino aprendizagem contribui para que os alunos tenham um outro conceito das músicas que 

costumam ouvir e cantar, uma vez que através de análises de letras musicais se torna possível 

identificar diversos tipos de preconceitos existentes nas mesmas. 

As análises musicais realizadas demonstram a variedade de letras e autores que 

difundem a imagem da mulher nas suas canções e denigrem a figura feminina quando a 

considera como vagabunda, vadia, piranha, um ser facilmente manipulado, indigna de respeito, 

difundindo muitas vezes a cultura do estupro individual e coletivo, simulando a ideia que é 

mulher deve satisfazer o desejo do sexo masculino. 

Percebeu-se também nas informações sobre as músicas analisadas que a maioria delas 

são sucessos nacionais e até internacionais, com assustadores números de visualizações e 

recorde nas paradas de sucesso, muitas delas alcançaram o mérito de estarem entre as mais 

tocadas do ano, viralizando na sociedade. Infelizmente, as próprias mulheres por vezes são 

disseminadoras destes discursos machistas sem ao menos terem consciência que estão se auto 

objetificando perante a sociedade. E é incoerente que, após tantos tabus serem derrubados, 

algumas encarem com naturalidade e lisonja o desrespeito, na forma com que são descritas e 

tratadas nestas músicas. 



Neste sentido, Louro (1997, p.121) retrata que “As desigualdades só poderão ser 

percebidas e desestabilizadas e subvertidas na medida em que estivermos atentas/os para suas 

formas de produção e reprodução”. 

Nas palavras de Louro, pode-se assegurar a relevância do gênero textual música para 

que os alunos do ensino médio possam perceber estes estereótipos em relação às mulheres e 

agirem de forma crítica combatendo toda e qualquer forma de preconceito e discriminação.  

Pode-se afirmar também que a música como gênero textual proporciona aos educandos 

aprimorarem a qualidade de seres letrados, uma vez que permite interpretarem os discursos 

patriarcais desferidos sobre a imagem feminina através da música. 
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