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RESUMO 
 
O presente trabalho é resultado de estudos realizados durante as disciplinas de 
Psicologia Social II e Metodologia da Pesquisa em Psicologia II, do curso de 
psicologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS). Tem como objetivo a 
compreensão da influência do forró sobre a identidade e sexualidade de 
adolescentes do sertão cearense. Tem como fundamentação teórica a 
psicologia social marxista e dialética e a psicologia ambiental. A pesquisa foi 
construída através da metodologia quantiqualitativa, tendo como instrumento 
os mapas afetivos de Bomfim (2005), que possibilitam a apreensão das 
emoções e sentidos dados ao tema estudado, por meio de metáforas e 
desenhos. Para o estudo dos dados utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin 
(1977). Obtiveram-se como resultados as seguintes categorias: comparação, 
festa, letras de música e forró, que foram representadas de forma objetiva e 
discutidas através das falas das adolescentes e das teorias da bibliografia 
utilizada. Chegou-se às seguintes conclusões: os adolescentes possuem grande 
afetividade com o forró, que é utilizado como meio de socialização entre eles e 
representa suas vivências ao mesmo tempo em que se abordam nas letras das 
músicas mensagens com duplo sentido. 
Palavras-chave: Forró; Sexualidade; Identidade; Adolescência. 
 
ABSTRACT 
 
This work is the result of studies conducted in the disciplines of Social 
Psychology II and Research Methodology in Psychology II, the course of 
Psychology at Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS). It aims to 
understand the influence of forró on identity and sexuality of adolescents in 
the interior of Ceará. It bases on the theoretical social Psychology and on the 
Marxist dialectic and on the environmental Psychology. The research was made 
by quantitative-qualitative methodology, having as instrument Bomfim’s 
affective maps (2005), that allow to seize the emotions and meanings given to 
the subject studied, using metaphors and drawings. For the study of the data 
was used Bardin’s analysis (1977). And as a result, it was obtained the following 
categories: comparison, party, song lyrics and forró that were represented in 
an objective way and discussed by the words of teenagers and theories of the 
used bibliography. It reached the following conclusions: young people have 
great affection with the dance, which is used as a means of socialization 
between them and their experiences, at the same time in which are dealt lyrics 
with double meaning messages. 
Keywords: Forró; Sexuality; Identity; Adolescence.
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1 INTRODUÇÃO 

O forró, gênero musical que é bastante valorizado 

na região nordeste e cada vez mais amplia o seu alcance 

no gosto popular, é um tipo de música que sofreu muitas 

mudanças ao longo dos anos, principalmente no que diz 

respeito às suas letras (MACIEL e VARELA, 2008) estas, 

como podemos facilmente constatar, ouvindo CDs de 

bandas de forró, ou rádios, cada vez mais apresentam 

conteúdos relacionados à sexualidade, ao adultério, à 

farra, à promiscuidade, entre outros temas, que a nosso 

ver, são passados à população como algo natural e ético. 

Isto tem dividido opiniões acerca do estilo musical, que é 

hoje aclamado por alguns e alvo de muitas críticas por 

outros.  

Diante deste contexto, o forró é um tema que nos 

desperta curiosidades no que diz respeito à sua possível 

influência na vida das pessoas, pois percebemos certa 

relação entre as letras das músicas, e a identidade das 

pessoas que as escutam. Para tanto, investigamos nessa 

pesquisa, se o forró influencia na formação da identidade 

e sexualidade dos adolescentes, o que constitui a nossa 

hipótese. 

Para fundamentar nosso artigo, estudamos autores 

e teorias correlatas aos temas: forró, a adolescência, a 

sexualidade e a identidade cultural e fizemos a ligação 

entre eles, procurando compreendê-los em conjunto e 

obtermos amparo teórico para a análise dos dados. 

Neste trabalho, abordaremos a sexualidade sob o 

enfoque da psicologia social para assim explicar como se 

dá sua relação com o forró, que é um ritmo de música 

particular da identidade cultural do povo nordestino. 

Daremos ênfase à adolescência, que é a fase em que a 

sexualidade é apresentada de forma particular e vem 

sendo considerada, nas últimas décadas, como o 

momento crucial do desenvolvimento do indivíduo. 

Segundo Osório (1992, p. 10)  

 
A adolescência é uma etapa evolutiva peculiar ao ser humano. 
Nela culmina todo o processo maturativo biopsicossocial do 
indivíduo. [...] Os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e 
culturais são indissociáveis e é justamente o conjunto de suas 
características que confere unidade ao fenômeno da 
adolescência. 

 

A iniciação sexual na adolescência é um tema que 

gera inquietação à realidade de diferentes países, 

independente de seu grau de desenvolvimento. “O 

exercício da sexualidade traz implicações no processo 

reprodutivo e na saúde bio-psico-social do adolescente” 

e pode trazer implicações para o presente e futuro 

dessas adolescentes (AMARAL e FONSECA, 2006, p. 470). 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desde a vida intra-uterina, os sons e melodias do 

organismo materno, que trabalhou para manter o feto 

vivo, como também os sons externos, principalmente a 

voz da mãe, são os primeiros sinais melódicos que o ser 

humano recebe. De acordo com Sekeff (2002, p. 23), a 

música não é simplesmente uma experiência estética, 

mas que abrange o corpo inteiro, nos âmbitos fisiológicos 

e psicológicos, permitindo-nos sentir. Por natureza o ser 

humano é sensível e a música favorece este processo de 

sensibilização.  

A música faz parte da vida do ser humano, não 

importa o tempo, o contexto histórico-ambiental em que 

ele se encontra, nem mesmo as características pessoais 

que compõem a sua identidade. O homem e a música se 

inter-relacionam no sentido de esta expressar cada 

momento importante da vida e até mesmo os momentos 

mais corriqueiros e insignificantes.   

Sekeff (2002, p. 23) também afirma que a música 

contribui no estabelecimento de nosso equilíbrio afetivo 

e emocional, aliviando tensões e angústias, além de unir 

os homens, tornando-os, embora diferentes entre si, 

iguais diante de uma mesma emoção que uma 

determinada música pode provocar. Em outras palavras, 

podemos dizer que a música é democrática. 

A música exerce sua influência em várias áreas da 

vida humana. Neste trabalho, queremos destacar duas 

destas: a sexualidade e a identidade. Inicialmente, 

iremos tratar da dimensão sexual na qual o mesmo autor 

faz menção a uma obra de Platão chamada “República”, 

em que se relata existirem, à época, diversos ritmos 

musicais que eram utilizados em ocasiões como 

reflexões, guerras, festas e havia um tipo particular, que 

era uma melodia lânguida. Segundo Platão, esta deveria 

ser banida, pois incentivava a volúpia, a efeminação e a 

promiscuidade.  

Todos sabem que a música exerce extraordinária 

influência sobre as pessoas, sendo muito usada para fins 

terapêuticos, de relaxamento, de estímulo para o 

trabalho e, até mesmo, para o crescimento das plantas e 

o aumento da produção dos animais.  

As músicas, de uma maneira geral, são repletas de 

mensagens que abrangem vários aspectos de nossa vida. 

A sexualidade é uma temática encontrada hoje com 

frequência nas letras de músicas. A forma como a 

sexualidade é a bordada pode defender valores e crenças 

sociais, podendo até mesmo induzir as pessoas a 

determinadas maneiras de agir e a se posicionar, em 

determinados contextos, como meio de manipulação 
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através da disseminação de ideologias. Vejamos o que 

Sekeff (2002, p. 34) diz a este respeito:  

 
Não se pode esquecer que a dimensão sexual também está 
presente na música e na arte em geral, em razão de o homem 
ser um todo que pensa, sente e age simultaneamente, a música 
envolve o seu ser todo, sendo esta dimensão, considerada por 
Freud como libido. Ela também possui outra característica 
psicológica que é a indução. A música é indutiva de nossa 
atividade motora, afetiva e intelectual [...] 

 

Em torno da sexualidade, estão presentes as 

relações de gênero que, segundo Nogueira (2001, p. 3), 

hoje recebe o conceito de produção social e cultural das 

crenças e saberes sobre os sexos, concebido por 

intermédio dos processos de modelagem e imitação. 

Portanto, não se trata de algo inato nem biológico. “A 

masculinidade e a feminilidade passam a ser 

características socialmente aprendidas pelo 

desenvolvimento cognitivo e emocional.” 

A sexualidade na adolescência foi abordada durante 

muito tempo sob o aspecto biológico e reprodutivo. 

Hoje, porém, não podemos ignorar a importância do 

componente afetivo, considerando sua influência na 

formação da identidade e atitudes dos jovens nas mais 

diferentes situações que enfrentam no seu cotidiano.  

Harding (1986 apud NOGUEIRA, 2001) define duas 

vertentes para o estudo do gênero na psicologia: “a 

perspectiva empiricista e a pós-moderna”. Na primeira, 

trata das diferenças biológicas entre os sexos e na 

segunda difunde o pensamento que define a natureza 

feminina e masculina expressa em diferentes tipos de 

personalidade, atitudes, preferências, entre outras. Burr 

(1998 apud NOGUEIRA, 2001, p. 147) faz a seguinte 

afirmação sobre gênero:  

 
[...] o gênero não é apenas algo que a sociedade impõe aos 
indivíduos; mulheres e homens, eles próprios fazem o 
gênero e, ao fazê-lo, eles escolhem certas opções 
comportamentais e ignoram outras. Essa perspectiva desafia 
o caráter natural da diferença de gênero, sustentando que 
todas as características sociais significativas são ativamente 
criadas, e não biologicamente inerentes permanentemente 
socializadas ou estruturalmente predeterminadas. 

 

Segundo Paiva (2008), os sentidos atribuídos à 

sexualidade são de origem sócio-político-culturais 

distintas, dependendo da fase da vida na qual o indivíduo 

encontra-se, como também a classe social, as relações 

raciais e de gênero e as construções sociais. Como nos 

afirma Amorim (2003, p.3): 

 
O adolescente, por estar em uma fase de mudanças físicas e 
psicológicas torna-se muito mais vulnerável às influências do 
mundo que o circunda do que o jovem já mais maduro. 

Bombardeados por informações, eróticas, religiosas, políticas, 
entre outras, expostos precocemente ao mundo complexo dos 
adultos.  

 

De acordo com Heilborn e Parker (1999; 1994 apud 

PAIVA, 2008):  

 
A sexualidade não se restringe à dimensão reprodutiva nem à 
psíquica, não pode ser considerada como propriedade de 
indivíduos isolados e atomizados, está impregnada de 
simbolismos compartilhados que constroem excitação e 
satisfação erótica. 

 

Sendo assim, não é simplesmente a genética ou o 

indivíduo isoladamente que constrói o seu gênero, a sua 

sexualidade, mas, sim, através das relações e contato 

com a sociedade. 

Nos últimos anos, os adolescentes vêm lançando 

mão dos eventos culturais como forma de socialização 

entre os grupos de jovens. Este fenômeno é visível nos 

lugares frequentados por eles, onde se reúnem e 

procuram chamar atenção através do corpo, das roupas, 

das expressões verbais. Neste contexto, a música é o que 

mais os envolve e os mobiliza. 

Como afirma Azevedo (2007, p. 07), 

 
A música é uma expressão artística que contém um forte poder 
de comunicação, principalmente quando se difunde pelo espaço 
urbano alcançando ampla dimensão da realidade social.  

 

Assim, a música é constituída também de 

elementos culturais e significativos de sua região de 

origem, que irão constituir a identidade dos grupos.  

A identidade cultural, presente na música, é 

construída pela mediação com o grupo social no qual o 

indivíduo está inserido, este grupo possui crenças, 

costumes e representações da realidade carregadas de 

um significado próprio e comum a todos os membros. 

Ao nos sentirmos pertencentes a determinado grupo, 

promovemos a diferenciação dos demais (GUERTZ, 

1978). 

Podemos verificar em Hall (2006, p. 74):  

 
À medida que as culturas tornam-se mais expostas às influências 
externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou 
impedir que elas se tornem enfraquecidas através do 
bombardeamento e da infiltração cultural. 

 

Fator este decorrente dos meios de comunicação 

de massa, que contribuem com a globalização das 

culturas e, consequentemente, das identidades culturais 

que se tornam miscigenadas. Segundo Maciel e Varela 

(2009):  
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Toda a produção cultural nasce a partir dos subsídios materiais da 
vida e neste domínio encontra-se enraizada, isso pode ser 
facilmente observado quando se apercebe o quanto as 
festividades, as práticas religiosas e o repertório musical praticado 
pelas classes subalternas encontram-se ligadas ao trabalho 
material ao qual se entregam. 

 

Dias e Ronsini (2008) apontam que a questão 

identitária hoje é uma das principais demandas dos 

estudos culturais e midiáticos. Ao mesmo tempo em que 

os meios de comunicação contribuem para a 

homogeneização das identidades culturais, eles também 

desempenham o papel de diferenciação simbólica e da 

resistência dessas culturas e identidades. Os autores 

também afirmam que 

 
(...) ao adquirir um produto cultural de determinado músico ou 
grupo, o consumidor está preocupado com o que aquilo 
representa para ele na formação – reafirmação - de sua 
identidade. Sinalizando que nossa individualidade e nossa 
identidade são moldadas dentro de escolhas e estruturas 
coletivas mais amplas. Este processo evidencia, em tese, a opção 
por um determinado gênero musical (DIAS & RONSINI, 2008, p. 
5).   

 

Frith (1989 apud URNAU e MAHEIRIE, 2004), aponta 

diversos interesses pela música, dentre eles que seu 

clamor se intensificou nos dias atuais identificado pelo 

número de pessoas que vão a shows, que tocam 

instrumentos musicais, as milhares de pessoas que 

compram CDs e até aqueles que escutam música no 

rádio e na televisão.  Essas inúmeras formas de contato 

com a música facilitam seu acesso e fazem com que 

músicas de determinada região, que expressão a cultura 

e a realidade de um povo, não sejam escutadas apenas 

em seu lugar de origem. 

Dentre os inúmeros estilos musicais existentes no 

Brasil, que representam a identidade cultural de cada 

região, está o forró, gênero característico da região 

nordestina que, nos últimos anos, tem alcançado 

conhecimento do público das demais regiões do país, 

graças à divulgação pela mídia, que fez com que o forró 

obtivesse seu espaço no gosto popular. 

De Luis Gonzaga, o pioneiro a reproduzir o forró na 

mídia, este estilo musical tem passado por profundas 

transformações, passando do forró tradicional ao forró 

eletrônico e ao forró universitário, que começaram a 

aparecer, paralelamente, na década de 90, com a 

formação da banda Mastruz com Leite (FERNANDES, 

2004). 

Maciel e Varela (2008, p. 2) definem forró 

tradicional como: 

 

O forró, de acordo com muitos, não seria apenas um ritmo 
musical, mas sim a designação generalizada de diversos ritmos 
do nordeste brasileiro, tais como a coco, o rojão, a quadrilha, o 
xaxado, e o xote. Ainda são identificadas semelhanças tanto com 
o toré dos indígenas, devido ao arrastar dos pés, quanto com os 
ritmos binários portugueses e holandeses e o balanceado de 
quadris trazido pelos escravos africanos. No entanto, a influência 
mais flagrante vem das danças de salão européias. 

 

No forró eletrônico, segundo Fernandes (2004):  

 
(...) a sanfona foi substituída por um teclado e no palco existem 
jovens bailarinas com uma grande porcentagem do corpo 
exposto. O repertório tocado com timbre de acordeón tem o 
acompanhamento automático e repetitivo do ritmo sintético do 
baião em andamento frenético, quase disco.  

 

O mesmo autor também fala sobre o forró 

universitário, que teve início em São Paulo, na década de 

90, com jovens da classe média que realizavam festas 

para universitários, nas quais contratavam trios 

nordestinos, que acrescentavam aos instrumentos o 

baixo elétrico e a bateria. Nestas festas, os jovens 

frequentadores vestem trajes jovens e vão à procura de 

divertimento, amizades e também namoros, sendo que 

os casais de jovens ficam enlaçados, dançando uma 

sequência de passos bem elaborados provindos da dança 

de salão, como a lambada e até mesmo do tango 

argentino, bem diferentes do arrasta-pé do ritmo 

original.  

Podemos dizer que o forró tem um espaço bem 

evidente, principalmente estas últimas vertentes citadas, 

além de um público diversificado em gênero, idade e 

escolaridade, porém, é mais popular no nordeste, na 

classe social mais baixa, que frequenta as casa de show 

como uma atividade de lazer (FERNANDES, 2004). 

A clientela atual está muito mais voltada para 

escutar do que para apreciar, fazendo com que uma 

determinada música tenha sucesso passageiro, seguido 

do esquecimento, como se fosse um produto descartável 

(LIMA e SILVA, 2008). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

Nossa pesquisa possui metodologia 

quantiqualitativa, tendo como instrumentos os Mapas 

Afetivos utilizados por Bomfim (2005, p.3), para captar a 

afetividade e envolvimento dos indivíduos pesquisados 

com relação ao tema e ao ambiente em estudo, tendo 

por base teórica a Psicologia Social e a Psicologia 

Ambiental, que nortearam nossa compreensão do 

indivíduo no ambiente onde ele está inserido. Vejamos o 

que Bertini (2007, p. 67) fala sobre os mapas de Bomfim:  
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De modo sucinto, podemos dizer que o método de 

Bomfim para a apreensão de afetos estabelece as inter-

relações entre significados, qualidades e sentimentos 

atribuídos pelo sujeito ao desenho, de modo a permitir a 

apreensão dos afetos vinculados aos ambientes.  

 Segundo Bomfim (2005, p. 2-3) a Psicologia 

Ambiental  

 
Não se restringe à visão da interação do indivíduo com o 
ambiente como um cenário, em que um interfere no outro, mas 
põe em evidência o entorno como uma dimensão da identidade 
dos indivíduos, em que interagem fatores psicossociais, sócio-
físicos e histórico-culturais  

 

Ou seja, está presente a imagem ambiental, na 

interpretação e orientação das condutas. Em nosso 

estudo, o ambiente pesquisado é a festa de forró na 

praça.  

Os mapas afetivos foram construídos a partir do 

tema proposto, a influência do forró no desenvolvimento 

da sexualidade e identidade das adolescentes, em que foi 

pedido que as adolescentes inicialmente fizessem um 

desenho que expressasse as suas opiniões sobre o forró 

e em seguida respondessem a algumas perguntas sobre 

o desenho e o tema, tendo como função possibilitar 

perceber “as metáforas imagéticas” e o “movimento de 

síntese do sentimento” das adolescentes com relação ao 

tema e ao ambiente da pesquisa. O desenho e as 

metáforas são assim definidos por Bomfim (2005, p. 7): 

 
O desenho é a criação de uma situação de aquecimento para a 
expressão de emoções e sentimentos e a escrita traduziu a 
dimensão afetiva do desenho. As metáforas como recursos de 
síntese, aglutinaram a relação entre significados, qualidades e 
sentimentos atribuídos aos desenhos.  

 

Primeiro, fizemos um pré-teste com os mapas 

afetivos “Mapas Afetivos” para que pudéssemos 

observar como era a aceitabilidade das perguntas e se 

era necessário fazer alguma alteração nas mesmas, ou na 

população escolhida, tendo em vista uma maior 

compreensão por parte das adolescentes e maiores 

aproximações dos objetivos da pesquisa. Depois de feitas 

as alterações e aplicadas às entrevistas, iniciamos a 

utilização da técnica de análise de conteúdo, proposta 

por Bardin (1977). Que nos possibilitou construir as 

seguintes categorias: Comparação, Festa, Letras de 

Música e Forró. 

De forma simplificada, podemos relatar que a 

análise dos dados ocorreu seguinte forma: inicialmente, 

preparamos o material de forma a nos possibilitar fazer 

as anotações necessárias, fizemos uma leitura 

“flutuante” das respostas das entrevistadas, buscando 

perceber as unidades de análise e de sentido, que foram 

separadas e agrupadas de acordo com as significações e 

representações tidas nas falas dos sujeitos da pesquisa, 

dando origem às categorias que foram analisadas e 

apresentadas estatisticamente, levando em conta as 

ênfases dadas e as repetições encontradas nas 

entrevistas. 

Além disso, foram realizados dois testes de validade 

com as categorias encontradas, primeiro com as 

palavras-sínteses apontadas sobre o tema, que 

constituem um dos itens da entrevista e, depois, com os 

desenhos, tendo em vista confirmar a coerência do 

sentido e significado das categorias tanto com os 

desenhos como também com a totalidade das 

entrevistas. Este método de análise é muito criterioso e 

minucioso, e nos permite um íntimo contato com os 

conteúdos apresentados pelos mapas afetivos, 

complementando esta metodologia.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Categorização da Amostra 

Nossa pesquisa teve como população, adolescentes 

do sexo feminino, sendo a maioria com idade de 16 anos 

(67 %) e o restante de 17 anos (33%). A escolaridade da 

maioria das entrevistadas foi o ensino médio incompleto 

(67%). Quanto ao estado civil, todas elas disseram ser 

solteiras, sendo que não foi perguntado se elas têm 

namorado ou não. A religião predominante em nossa 

amostra foi a Católica (75%) e o município de 

naturalidade foi Quixadá (92 %), o que já era esperado, 

pois foi o local de realização da pesquisa.  

 

4.2 Categoria 1 – Comparação 

Na categoria 1, Comparação, em que foram 

comparados o desenho e a influência do forró na 

adolescência, obtivemos como fatores principais a 

diversão (41%) e a sexualidade (17%). Como podemos 

verificar nos depoimentos das adolescentes: “comparo 

com a diversão” (E. 2), “É um jeito de se divertir” (E. 8) e 

“Eu acho que se compara com os sentimentos das 

pessoas, os namoros de hoje” (E.1), “O forró fala muito 

de músicas apaixonadas e tem gente que escuta e fica 

sonhando” (E. 6).  
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Figura 1 - Categoria 1: Comparação 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: coleta direta de dados 

 

 

Gráfico 1 - Categoria 1: Comparação 

 
Fonte: coleta direta de dados 

 

A comparação do forró com a diversão é algo fácil 

de interpretar, tendo em vista o fato de as pessoas 

escutarem o forró, ou frequentarem as festas de forró, 

como uma possibilidade de diversão, de contato com os 

amigos, além de irem em busca de algum 

relacionamento amoroso, envolvendo também a 

sexualidade. 

Como afirma Fernandes (2004, p. 5), o sexo está 

presente no forró, principalmente no forró universitário, 

em que, depois de uma noite de festa, os jovens saem 

para manter relações sexuais fortuitas, o famoso “ficar”. 

 

4.3 Categoria 2 – Festa 

A Categoria 2, Festa, apresenta entre os itens 

predominantes dança (31%) e alegria (22%) observados 

nas respostas dadas: “alegria, dança, animação, 

bebedeira” (E 1) ao falar palavras relacionadas ao 

desenho. E a segunda entrevistada desenhou uma saia, 

que, para ela, é algo presente nas festas de forró que 

representa “o molejo da saia quando tá dançando”. Nos 

anexos, o desenho e o gráfico que representam esta 

categoria. 

 

 

Figura 2 - Categoria 2: Festa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: coleta direta de dados 

 

 

Gráfico 2 - Categoria 2 – Festa  

 
 Fonte: coleta direta de dados 

 

Fernandes (2004) define forró como sendo “uma 

festa dançante com música ao vivo, na qual a base 

instrumental é o acordeón (de botão ou de teclado). 

Existem forrós de viola, de pife, de rabeca [...]”. 

Sobre a festa, Lima e Silva (2008, p. 21) afirmam 

que ela é “um momento importante na vida das 

coletividades, em que se rememora o passado, criam-se 

vínculos com o presente e se projetam esperanças para o 

futuro [...]”. 
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4.4 Categoria 3 - Letras de Música 

Na Categoria 3, Letras de Música, apareceu como 

características de maior destaque as músicas de duplo 

sentido (27%) e divertidas (22%). Nas falas das 

entrevistadas: “tem algumas que são muito ousadas, mas 

tem outras que são mais divertidas” (E 7) e “as de hoje 

não gosto porque se você prestar bem atenção são 

músicas que tem duplo sentido” (E 4).  

 

Figura 3 - Categoria 3: Letras de Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: coleta direta de dados 

 

 

Gráfico 3 - Categoria 3: Letras de Música  

 
 Fonte: coleta direta de dados 

 

Estes resultados estão de acordo com o que afirma 

Urnau e Maheirie (2004, p. 4): 

 
As letras das músicas populares transmitem fatos e 
acontecimentos que são vividos por determinados ouvintes, 
fazendo sentido para uma coletividade específica, ou para um 
grupo e evidenciando fatos mais individuais (locais) ou mais 
abrangentes, relacionados a um grande número de pessoas. 

 

Os autores também falam que a música como uma 

forma de comunicação humana, está sujeita a diversas 

interpretações, pois seu significado não vem definido a 

priori. Cada vez que ela é ouvida por uma pessoa 

diferente, tal pessoa a significa de uma forma única, de 

acordo com suas vivências pessoais.  

 

4.5 Categoria 4 – Forró 

Na categoria Forró prevaleceram os itens gosto 

(36%) e cultura (25%). Vejamos algumas falas das 

adolescentes: “A maioria dos jovens gosta muito de 

forró, gosta muito de balada, gosta de se divertir” (E 8) e 

“Assim... eu gosto muito do forró, pois faz parte da 

minha cultura, eu amo a minha terra e todo nordestino 

gosta de forró” (E 9).  

 

Figura 4 - Categoria 4: Forró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: coleta direta de dados 

 

 

Gráfico 4 - Categoria 4: Forró  

 
                       Fonte: coleta direta de dados 

 

Em entrevista concedida a Lima e Silva (2008), 

Alvanilson Carlos, gerente administrativo da rádio 

Resistência FM, de Mossoró (RN), ligada à Rádio 

SomZoom Sat, que tem alcance em toda a Região 

Nordeste, fala nos grandes índices de audiência que é 

dado ao forró, 48% em pesquisa interna da rádio 

realizada em 2007, o que faz com que o gerente afirme 

que “nossa região é predominantemente ligada ao 
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forró”, o que vai de acordo com os dados da categoria 

acima apresentada. 

Pode-se verificar nas palavras de Silva (2003) que a 

manifestação cultural de um povo compreende não 

apenas as suas instituições e linguagens. A cultura deste 

povo se manifesta através da transmissão de vários 

signos, expressos nas suas crendices e festas e na sua 

produção artística. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluirmos este trabalho, podemos dizer que 

nossa hipótese inicial foi comprovada através das 

respostas colhidas nas entrevistas, pois as adolescentes 

demonstraram sofrer influência do forró em sua 

sexualidade e identidade. O forró além de ser um fator 

cultural em nossa cidade é um dos meios de diversão 

mais evidentes, e frequentar festas é uma forma das 

adolescentes incluírem-se nos grupos dos jovens. 

Observou-se que as adolescentes encontram-se 

inseguras com relação à sua sexualidade, até mesmo 

para se expressarem sobre o assunto, tratam do assunto 

como se fosse imoral, o que ocorre provavelmente como 

resultado de sua formação. Também foi percebido, que a 

imagem que elas vêem nas festas de forró é a mesma 

que aparece retratada nas letras das músicas, cenas de 

pessoas na “farra”, na bebedeira, etc. 

Apesar de sabermos que há letras de músicas que 

encorajaram a juventude a mobilização da sociedade a 

lutar por seus direitos, entre outras questões, não 

podemos deixar de perceber que muitas também trazem 

certa malícia e louvam comportamentos que vão contra 

o respeito à pessoa humana, revelando o desprezo pela 

cultura brasileira. 

É fácil constatar a existência de músicas que 

possuem duplo sentido em suas letras. Para citar como 

exemplo, vejamos esta estrofe de uma música de forró: 

“eu boto ou não boto, ai eu tô com medo”. A letra se 

refere a um botijão de gás, mas apresenta outra 

interpretação bem explícita. Essas mensagens 

comumente embutidas nas músicas influenciam a 

maneira das adolescentes posicionarem-se diante de 

determinados assuntos, como a sexualidade, e na 

construção de sua identidade.  

Acreditamos que a afetividade das adolescentes 

acerca do forró, apreendida neste estudo, será de grande 

importância para a iniciativa de outros trabalhos, 

subsidiando debates e reflexões sobre a vivência da 

sexualidade e a construção da identidade dos jovens.  

Esta pesquisa nos possibilitou olhar de forma mais 

crítica para questões do nosso dia-a-dia, como as festas 

de forró, tentando perceber as relações implicadas neste 

ambiente de interação social, no qual são construídos 

vínculos de amizade entre os participantes, além de 

possibilitar a partilha de hábitos e posturas que muitas 

vezes não passam por um processo de reflexão. 
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