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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo investigar o discurso sexista embutido nas letras das 
músicas de pagode em Salvador e seu impacto em estudantes do ensino fundamental e 
médio. Foram objeto de pesquisa duas escolas, uma em Salvador e outra em Mar Grande 
- Munícipio de Vera Cruz/BA. Para contemplar este objetivo realizamos uma pesquisa de 
cunho qualitativo a partir da aplicação de um questionário fechado. A fundamentação 
teórica se fez durante todo o percurso da pesquisa através das leituras das obras no 
campo dos Estudos Feministas articulados aos pressupostos da Pedagogia do Oprimido. 
Sob o apoio teórico de Paulo Freire (1983; 1987; 1996), Guacira Louro (1992; 1995; 
2000), Ana Alice Costa (1998) e Joan W. Scott (1991). Foi possível observar, nas escolas 
pesquisadas, que os e as estudantes, entendem que as letras dessas músicas 
(des)qualificam e agridem as mulheres mas, mesmo assim gostam das músicas pelo 
apelo de seu ritmo e de sua dança. Diante de tal constatação identificamos a necessidade 
de criar espaços de discussões em sala de aula que possibilitem a problematização sobre 
o tema com o objetivo de desconstruir a naturalização com que esses e essas jovens 
tratam a questão do sexismo e da violência contra as mulheres.  
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Quem primeiro conseguiu sistematizar a condição de subalternidade da mulher, 

desatrelada do determinismo biológico, foi Engels (2002) a partir da obra “A origem da 

família, da propriedade privada e do Estado”, em que analisou o processo histórico ligado 

ao desenvolvimento das forças produtivas e da própria evolução humana, já que para 

Engels é com o surgimento da propriedade privada que se institui o Patriarcado5, 

responsável pela opressão feminina, já que a divisão sexual do trabalho tornou-se um 

divisor de águas da ruptura dos sexos homem/mulher residindo aí o início da 

subalternidade da mulher.  

 Permeando toda tessitura do tecido social esta relação de dominação é histórica e 

efetiva-se na cultura, na religião, na política, na família, na escola. Cada vez mais o 

discurso da dominação dos homens vai sendo atualizado par e passo com a evolução 

político, social e tecnológica do Estado. 

 O patriarcalismo sempre encontrou estratégias de preservar a sua manutenção 

criando mecanismos cada vez mais complexos de opressão, isto é evidenciado 

diariamente pelos jornais e TV nas notícias de violência contra as mulheres seja a 

violência interpessoal, doméstica, ou simbólica.  

 Os meios de comunicação, associados às novas tecnologias, tornam-se os 

instrumentos mais efetivos de disseminação desse discurso por ter sua eficácia mais 

abrangente em seus apelos mercadológicos, seja através das propagandas, da moda, 

das novelas, das músicas, da internet e suas redes sociais como nas mais diversas 

manifestações de entretenimento influenciando comportamentos e atitudes que se 

refletem na vida cotidiana. 

Destacamos, dentre esses instrumentos que reforçam o discurso discriminatório 

dos homens contra as mulheres, a música de pagode de Salvador6 estilo bastante 

peculiar não só pelo seu ritmo dançante, mas principalmente pelo forte apelo sexual das 

suas letras. Nascido nas periferias de Salvador, este tipo de pagode transformou-se num 

                                                           
5
  Sistema social pautado na superioridade masculina cuja base ideológica é a hierarquização entre os 

sexos, de modo que os membros masculinos predominem em posições de poder e os membros femininos 
sejam controlados e socialmente excluídos. (SAFFIOTI. 2004) 
6
  O pagode tratado aqui diz respeito a um estilo específico que apresenta em sua performance o 

discurso machista e sexista que (des)qualifica as mulheres. 
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sucesso entre a maior parte das/os jovens e adolescentes, independente da classe social 

ou orientação sexual.   

No entanto o que mais nos chama a atenção é justamente o apelo machista e 

sexista contido nas letras dessas músicas que colocam a mulher em posição 

desprivilegiada, evidenciando claramente o discurso dominante na relação dos homens 

com as mulheres;  vale ainda ressaltar que segundo Nascimento (2008), os estudos 

sobre a mulher e o pagode ainda são recentes; no entanto, nos lançamos ao desafio de 

pensar as relações de poder pelos quais a mulher se vê enredada e a tarefa que cabe a 

nós educadoras e educadores na perspectiva da desconstrução das relações desiguais 

entre homens e mulheres no espaço das salas de aula. 

 

 Santa, bruxa, piriguete: a violência da nomeação    
 

A famosa frase de Simone de Beauvoir (1980) “não se nasce mulher, torna-se 

mulher” expressa à dimensão do constructo social elaborado durante séculos das 

civilizações até então estudadas. Segundo Beauvoir os limites foram construídos para 

tornarem-se os verdadeiros inimigos pelas próprias mulheres evidenciados por bloqueios 

preconceituosos e temores que as impedem de viver completamente. Assim, podemos 

perceber a teia histórica que aprisiona a mulher numa relação opressor e oprimido, uma 

relação de poder que se define por enfraquecer o diferente em detrimento de interreses 

de dominação. 

À medida que a sociedade vai se modernizando, mais apurado se torna os meios 

de dominação; a fogueira da idade média foi substituida por maneiras mais sutis e 

perversas de oprimir e matar mulheres. Uma dessas formas de violência é perpetrada 

pela linguagem, já que a palavra funciona como elemento essencial que acompanha toda 

ação ideológica (BAKHTIN. 1988). São essas práticas discursivas que disseminam os 

preconceitos racista, sexistas e classistas e que deixam marcas na subjetividade dos 

sujeitos, carregadas de significados culturais e representacionais que envolvem relações 

de poder construídos e tornados naturais pelo senso comum. Um forte exemplo da 

abrangência dessa naturalização é constatado em algumas letras das músicas de pagode 

em Salvador.  
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Cada vez mais atendendo os anseios do mercado com suas letras repetitivas que 

comunicam a submissão feminina, o pagode é um território habitado por machos, no 

palco as mulheres não cantam, quase sempre dançam no ritmo da música feita por “eles” 

e que descrevem o ato sexual para exclusivo prazer masculino.  

 

É de cima pra baixo. 

Que eu to no comando 

a galera não vai se dá. 

Bota a mão na cabeça 

molha o dedinho, a orgia vai começar. 

É de cima pra baixo. 

É de cima pra baixo. 

Relaxa. Fique quieta. 

Calma, calma. 

Que eu encaixo7. 

 

O pagode manifesta e reforça o machismo e o patriarcado ao produzir e reproduzir 

tipos femininos – e também masculinos.  A representação da mulher em tais músicas 

reforça a idéia da mulher objeto. Denominações usadas para “(des)qualificar” as mulheres 

como “cachorra”, “piriguete” e “piranha” remetem a representações do corpo mercadoria, 

objeto de satisfação masculina e produto de consumo (NASCIMENTO. 2008). De forma 

significativa as composições de pagode invadem territórios de apropriações ao corpo da 

mulher e constata-se, explicitamente, a violência simbólica.  

O entendimento das questões contemporâneas que engendram as relações entre 

homens e mulheres seja no espaço doméstico, de produção ou de relações sociais em 

seus processos complexos torna-se de suma importância para o enfrentamento dos 

conflitos produzidos historicamente. 

  Hoje, estruturam-se novas perspectivas de efetivação dos direitos das mulheres, 

pois é através da ação política que os sujeitos transformam suas realidades e conseguem 

de forma crítica e autônoma pensar a realidade e consequentemente transformar a 

sociedade.  

A premissa da ativista e autora feminista Carol Hanisch, "O pessoal é político", já 

alertava a importancia da participação política como principal instrumento para se pensar 

o espaço social organizado e instituído, como um espaço de atuação e de possibilidades 

                                                           
7
 Trecho da música “É de cima pra baixo” do grupo Black Style. 
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de interferências seja na vida privada, na escola, no trabalho, na vida pública, em 

qualquer lugar e momento. 

 A contribuição da educação no processo de desconstrução das desigualdades 

torna-se a premissa básica para reconhecer que nenhum tipo de diferença deve servir de 

pretexto para qualquer tipo de discriminação, pois, apesar da mulher, ao longo do tempo, 

ter conquistado alguns direitos, ela ainda hoje continua sofrendo vários tipos de violência, 

muitas vezes naturalizada e quase sempre imperceptível.  

 Pensar o papel da Educação e analisar as estratégias que a sociedade 

moderna utiliza para reforçar a discriminação e o preconceito contra as mulheres 

tornaram-se o foco central das nossas discussões e dos nossos questionamentos: como 

lidar com as diferenças no ambiente escolar, principalmente quando essas diferenças 

estão relacionadas à discriminação contra as mulheres?  

 Esta pesquisa teve início a partir dos conteúdos oferecidos pela disciplina 

Diversidade, Diferença e Direito do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia – FACED-UFBA8. Um dos pontos chave que nos levou a 

pensar o nosso campo investigativo foi o sexismo9, as causas da subalternidade feminina 

e a manutenção deste fenômeno no decorrer da história da civilização ocidental judaico-

cristã e seus reflexos na sociedade contemporânea.  

A partir dessas inquietações identificamos a comunicação de massa como uma das 

poderosas estratégias que o patriarcalismo encontra para reforçar a condição de 

subalternidade feminina, tais apelos podem ser encontrados nos meios de informação e 

na indústria de entretenimento, por entender este viés o instrumento que mais alcança as 

jovens e os jovens estudantes é que selecionamos como tema da nossa pesquisa o 

sexismo nas letras das músicas de pagode em Salvador e a percepção que alunos e 

alunas entrevistados têm acerca dos seus conteúdos.  

A pesquisa, considerada empírica, de caráter investigativo, classificada quanto a 

sua natureza como uma Pesquisa Aplicada, voltada para aquisição de conhecimentos 

com vistas a uma situação específica: a percepção que estudantes fazem das letras das 

                                                           
8
 Ministrada pela Professora Drª Rosangela/Janja Araújo.  

9
 Discriminação ou tratamento indigno a um determinado gênero ou ainda a determinada 

identidade/condição sexual. Termo que se refere ao conjunto de ações e idéias que privilegiam entes de 
determinado gênero ou determinada orientação sexual, em detrimento do outro. (SAFFIOTI. 2004) 
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músicas de pagode. Para tanto selecionamos duas turmas do 2º ano e uma turma do 3º 

ano do ensino médio do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães, situado na Avenida 

Vasco da Gama em Salvador. Foi também aplicado o questionário em duas turmas do 6º 

ano do ensino fundamental do Centro Educacional Paraíso de Jesus - CEPAJE - da rede 

particular de ensino localizado na Ilha de Itaparica. Totalizando um universo de 109 

pesquisados/as.  

Procuramos analisar a percepção que jovens estudantes tem sobre as letras das 

músicas de pagode em Salvador, que carregam conteúdos sexistas que (des)qualificam a 

mulher. Para tanto foi elaborado um questionário com questões objetivas, que pudesse 

nos oferecer pistas sobre como os/as estudantes lidam com as letras dessas músicas e 

quais as estratégias que os/as professoras utilizam para discutir tal tema em sala de aula. 

Vale ressaltar que dos vinte questionários distribuídos aos professores, apenas 

dois foram entregues preenchidos. Os outros alegaram falta de tempo ou simplesmente 

não devolveram nem justificaram o não preenchimento.  

Os dois questionários respondidos, revelaram o interesse dos/as professores/as 

em discutir sobre o tema. Tinham ciência da seriedade do problema e pretendiam tratar 

da questão no futuro. Consideramos o universo de análise pequeno, em relação ao 

número de alunos/as e pouco consistente para tabularmos como dados de análise nesta 

pesquisa, por este motivo não usaremos essas informações e nos ateremos apenas às 

respostas dos/as alunos/as. 

Foram distribuídos oitenta questionários no Colégio Antônio Carlos Magalhães, em 

três turmas de 2º e 3º ano do Ensino Médio, e vinte e nove no CEPAJE - Centro 

Educacional Paraíso de Jesus – nas turmas de Ensino Fundamental 2. 

A análise dos dados da pesquisa de campo nos fez compreender que muitos 

das/os adolescentes entrevistadas/os demonstraram ter conhecimento do conteúdo 

machista embutido nas letras das músicas de pagode, a grande maioria, 95%, se diz 

ofendida/o com as letras, porém, mesmo assim gostam da música e vão aos shows 

promovidos por essas bandas. 

Pudemos perceber, em todas as salas em que aplicamos os questionários, a 

carência de discussão sobre o tema. Em muitos momentos passamos mais tempo 

ouvindo a opinião de alunos e alunas do que propriamente aplicando o questionário. 
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Foram discussões acaloradas que lamentamos não aprofundar, pois utilizamos o intervalo 

entre aulas das turmas. 

Entendemos em várias falas dos/as alunos/as que a desvalorização da mulher e a 

agressão sofrida por ela nas letras das músicas de pagode, ou em qualquer outro lugar, 

não é conteúdo de reflexão nas escolas, ou seja, pedagogicamente este é um assunto 

que ainda não é abordado em sala de aula como deveria ser. O fato dos professores não 

entregarem seus questionários respondidos, nos fez refletir que este é um tema ainda de 

elaboração complexa e que necessita ser mais discutido na formação de professores e 

professoras. 

A formação docente também não contempla o tema; existem poucas disciplinas 

que abordem o respeito às diferenças, o sexismo, o preconceito, gênero, enfim, o docente 

sai da faculdade despreparado para lidar  com estes  assuntos e sem ter a devida noção 

da importância em levar estes temas para a  sala de aula. 

O desrespeito, a (des)qualificação e a violência sofrida pelas mulheres estão 

explícitos e evidentes, no entanto a sociedade ainda trata o assunto como algo sem 

importância, sem grande relevância, e a escola, que é um espaço de fundamental 

importância para a formação do ser humano, deveria inserir nos seus conteúdos 

escolares discussões relativas às relações de gênero na perspectiva da desconstrução da 

dinâmica do pensamento patriarcal e sexista como forma de manutenção das 

desigualdades entre homens e mulheres. 

Escola, sexo, mulher e pagode: entre descontruções e aprendizagens  

Paulo Freire (1983) sempre conclamou os profissionais de um modo geral e em 

especial, os profissionais que atuam na educação, a constituírem-se como trabalhadores 

sociais, historicamente comprometidos com o processo de mudança, já que é por meio de 

uma atuação conjunta em desenvolvimento de uma produção coletiva que é possível 

redimensionar as relações sociais estabelecidas, pois ainda segundo Freire (p.50): 

(...) no momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, são capazes de 
perceber o condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se 
encontram, sua percepção muda, embora isso não signifique, ainda, a 
mudança da estrutura. Mas a mudança da percepção da realidade, que 
antes era vista como algo imutável, significa para os indivíduos vê-la como 
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realmente é: uma realidade histórico-cultural, humana e que pode ser 
transformada. ”10 

Portanto, o desafio que é apresentado aos educadores consiste na sua 

contribuição para a formação de pessoas capazes de se defrontar com os problemas 

contemporâneos e a sua superação. Logo, entendemos que o ambiente escolar constitui-

se em um terreno apropriado desta práxis educativa, principalmente no que se refere às 

questões relacionadas às diferenças e desigualdades.  

A civilização ocidental sempre estabeleceu normas sociais e culturais para 

significar a sexualidade e essa construção vai se internalizando através do corpo, pelo 

intelecto, pela emoção; cada sujeito, a partir da sua relação com o mundo externo começa 

a estruturar a sua identidade pessoal por meio do pertencimento a determinado gênero e 

assim o conceito de gênero passa a ser  engendrado a partir das significações simbólicas 

do que é ser feminino e do que é ser masculino. Ainda há muito que se fazer e muita luta 

terá que prosseguir para acabar com o sexismo e patriarcalismo existente ainda nos dias 

de hoje na sociedade brasileira. 

Sabemos que o currículo sempre se empenhou em apresentar o conhecimento 

adquirido na escola como verdade, assim como todos os tipos de normas ou de condutas 

a serem internalizadas por todos/as que ali se encontram no processo de escolarização, 

seja na construção de identidades, seja nas subjetividades, já que, junto com os 

conteúdos das disciplinas escolares, são adquiridas percepções, disposições e valores 

que orientam os comportamentos e estruturam as personalidades. 

Acreditamos que a questão para nós educadoras/es não reside em ter uma 

resposta absoluta, de como tratar em sala de aula as violências impetradas contra a 

mulher. Talvez a resposta esteja justamente onde parece ser o grande entrave da 

educação: o currículo, pois bem sabemos que o ofertado não atende mais às demandas 

contemporâneas quando tratamos dos estudos dos gêneros.   

O desafio que a contemporaneidade passa a exigir da pedagogia e seus 

profissionais reside em ampliar a educação sexual para além dos conteúdos 

biofisiológicos que compõem os livros de ciências; desvincular a educação sexual da 

                                                           
10 FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra, 1983. 
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ênfase à conformação aos gêneros, são algumas tentativas que começam a florescer nos 

territórios pedagógicos. 

O papel da educadora e do educador consiste em contribuir para que se respeite a 

diversidade humana a fim de que a estruturação individual e social se efetive de maneira 

saudável, possibilitando a todos e a todas o sentimento de pertencimento, em que a 

mediação entre a identidade e a diferença torne-se efetiva para que possa reestruturar no 

campo da educação o afeto. Uma tarefa difícil? Ora, quem teme os lobos não deve se 

aventurar na floresta. 
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