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RESUMO 
 

Os estereótipos de gênero, construídos socialmente, validaram os discursos machistas e a posição subalterna 
da mulher. Os papéis atribuídos ao homem como inteligente, forte e ativo e a mulher como doce, fraca e 
passiva são reproduzidos socialmente e se expressam nas manifestações artísticas e culturais, sendo a 
música um importante meio para propagar e manter as ideologias em uma sociedade. O sertanejo é um dos 
gêneros musicais mais veiculados nos últimos anos e as temáticas das composições são carregadas de 
sentimentos focados nos temas de amor e traição que envolvem as relações afetivas entre homens e 
mulheres. O objetivo da presente pesquisa é investigar os padrões culturais machistas nas músicas do gênero 
musical sertanejo. Trata-se de uma pesquisa descritiva de cunho qualitativo. As músicas serão selecionadas 
a partir do Top100 da plataforma de vídeo Youtube e do Top200 da plataforma de streaming de música 
Spotify, deste modo serão localizadas as músicas mais populares deste gênero musical. Para a verificação e 
apreciação das letras das músicas será usado como ferramenta de busca o Vagalume, um site utilizado no 
país que apresenta as letras musicais sem preocupações com regras e pontuações ortográficas. Será 
utilizado o método da análise do discurso para a análise das letras das músicas sertanejas. O presente 
trabalho, ao analisar o discurso contido nas letras das músicas revelará a reprodução social dos estereótipos 
de gênero fornecendo subsídios para a conscientização dos papéis femininos e masculinos em nossa 
sociedade, visando contribuir para a promoção de relações afetivas mais saudáveis. 

 

PALAVRA-CHAVE: Música; Sexismo; Promoção da Saúde. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Os estereótipos que cercam os papéis de gênero, construídos socialmente, 
apresentam a imagem feminina como passiva e a masculina como ativa. Os demarcados 
mecanismos de exclusão durante a trajetória histórica da mulher contribuíram 
negativamente para a representação feminina na sociedade e para a violação dos direitos 
humanos. Desta forma, apareceram os discursos machistas que validaram a posição 
subalterna da mulher e reforçaram os estereótipos de gêneros, como a mulher doce e fraca 
e o homem inteligente e forte (SILVA, 2016). 

O machismo seria, portanto, um elemento cultural na medida que diz respeito aos 
comportamentos e modos de pensar o papel social de homens e mulheres na sociedade. 
A reprodução dos rótulos reducionistas fez com que as mulheres incorporassem o discurso 
da passividade e da subordinação, a base do domínio machista (RODRIGUES, 2008). As 
relações assimétricas e hierarquizadas entre homens e mulheres constitui a base da 
violência contra a mulher, fundamentada em uma relação desigual e de subordinação da 
mulher em relação ao seu companheiro, resultando de forma negativa no desenvolvimento 
do sujeito agredido (SCHRAIBER et al., 2002).  
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A naturalização da violência por parte das vítimas faz com que não haja o 
reconhecimento de que estão sofrendo agressões, pois acreditam que esses atos devem 
ser aceitos diante a posição de dominação masculina na relação do casal (HESLER et al., 
2013). Muitas vezes o não reconhecimento das agressões como uma forma de violência 
provem da construção sociocultural da desigualdade entre os gêneros, tendo em vista que 
existe valores culturais nos quais está enraizado o conceito de que a mulher deve ser 
submissa ao homem (GUIMARÃES; PEDROZA, 2015).  

A violência contra a mulher tem sido reconhecida internacionalmente como grave 
problema de saúde pública, por ser capaz de causar impactos significativos na saúde física 
e mental de mulheres vítimas de violência (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). O 
reconhecimento do homicídio de mulheres em razão da violência de gênero como delito 
específico foi denominado de feminicídio, possibilitando a compreensão de que a violência 
contra a mulher perpetrada por parceiro íntimo não é um fenômeno natural. O Estado 
deixou de tratar a violência doméstica como algo privado, que deveria ser resolvido entre o 
agressor e a vítima, e promulgou as leis de proteção à vitima e de punição ao agressor, 
como a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006) e a Lei nº 13.104 
que tipifica o feminicídio (BRASIL, 2015). 

Entretanto, não houve diminuição da violência contra as mulheres mesmo com um 
sistema mais rígido de punição ao agressor, em função dos traços machista e da 
construção simbólica do poder masculino em nossa sociedade (GOMES; OLIVEIRA; 
VERAS, 2019). Muitas vezes o homem, ao se ver como dono da mulher e por ter um 
histórico de educação com viés machista, não acredita ser o responsável pelo delito, pois 
se sente no direito de cometer o homicídio, o estupro, as ameaças e os diversos outros 
tipos de violência, sendo tais atos justificados pelos agressores por motivos como uma 
separação não desejada, ciúmes e outros (GOMES; OLIVEIRA; VERAS, 2019). 

A violência de gênero se manifesta de diferentes formas, tanto por meio de 
agressões físicas, psicológicas e sexuais quanto simbolicamente, sendo inserida nas letras 
das músicas brasileiras nos enredos de traição que justificam as agressões como “safada, 
cachorra, bandida ... tô doido pra te matar”, assim como composições que fomentam o mito 
de que mulher gosta de ser agredida, pois “só um tapinha não dói” (FEITOSA, 2009). Alguns 
gêneros musicais reiteram a subordinação feminina e os papéis atribuídos socialmente para 
os homens e as mulheres utilizando, metaforicamente ou não, os conceitos que reproduzem 
as ideias de desvalorização da mulher, principalmente das jovens (CAVALCANTE et al., 
2017). 

No Brasil, o sertanejo é um dos gêneros musicais mais veiculados nos últimos anos 
e as temáticas das composições são carregadas de sentimentos focados nos 
relacionamentos amorosos (RODRIGUES, 2008). Com o intuito de satisfazer a demanda 
de temas amorosos do vasto público abordam, com muita frequência, temas de amor e de 
traição que envolvem as relações afetivas entre homens e mulheres (ANTUNES, 2012).  

Partindo do pressuposto de que a misoginia, propagada por meio das letras das 
músicas, estabelece a relação de poder e reforça os padrões culturais masculinos e 
femininos, perpetuando as discriminações presentes em nossa sociedade, pretende-se 
investigar o discurso machista e a misoginia que são propagados e naturalizados por meio 
das letras das músicas cantadas e repetidas inúmeras vezes por homens e mulheres. 
 

2  METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de cunho qualitativo que proporcionará uma 
investigação a partir da fundamentação teórica em gênero, feminismo e relações de poder. 
As músicas sertanejas serão selecionadas a partir do Top100 da plataforma de vídeo 
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Youtube e do Top200 da plataforma de streaming de música Spotify, deste modo serão 
localizadas as músicas mais populares deste gênero musical. Para a verificação e 
apreciação das letras das musicas em foco, será usado como ferramenta de busca o 
Vagalume, um site muito utilizado no país e apresenta as letras musicais sem preocupações 
com regras e pontuações ortográficas. 

Primeiramente será efetuada a revisão da literatura. A partir desta revisão serão 
definidas palavras indicadoras que apontarão os conteúdos machistas e misóginos nas 
letras das músicas sertanejas. As músicas serão selecionadas nas plataformas descritas 
acima e aquelas que apresentarem as palavras indicadoras serão analisadas, o método 
que será empregado denomina-se Análise do Discurso. Para Fernandes (2007), o ‘‘discurso 
implica uma exterioridade à língua, encontra-se no social e envolve questões de natureza 
não estritamente linguística. Referimo-nos a aspectos sociais e ideológicos impregnados 
nas palavras quando elas são pronunciadas’’. Desde modo, será investigado os padrões 
culturais machistas no discurso presente na letra e enredo das músicas sertanejas 
embasado em teorias científicas. 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que a investigação dos padrões culturais machistas presentes nas 
músicas sertanejas permita a compreensão de como os pensamentos machistas e 
misóginos são articulados nas letras e nos enredos das músicas sertanejas. Desta forma, 
poderá contribuir para a elucidação de como estes pensamentos romantizados e 
naturalizados nas composições, assim como no ritmo, ao mesmo tempo aproximam 
homens e mulheres e propagam o preconceito em relação às mulheres. 
 Baseados neste contexto no qual a música sertaneja se torna envolvente, 
conscientizar os ouvintes e a população em geral do discurso que está impregnado nas 
letras e no enredo das músicas selecionadas, promovendo a ruptura de padrões culturais 
e se contrapondo aos discursos que subjugam e discriminam a mulher. 
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