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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo central analisar de forma crítica os ideais e valores 
veiculados pelas músicas de forró eletrônico para os indivíduos consumidores deste gênero 
musical. Considera a música um veículo que exerce forte influência na formação da 
subjetividade, uma vez que, por meio dela são transmitidas visões de mundo com todos os 
seus ideais, valores, modos de ser e de agir. Parte-se do pressuposto que o forró eletrônico 
enquanto produto da indústria cultural transmite através de suas músicas ideais que reforçam 
a adesão dos indivíduos aos valores e apelos exaltados pela sociedade de consumo. Os 
referenciais que embasam esta pesquisa estão pautados nos teóricos da Escola de Frankfurt 
(Adorno, Horkheimer e Marcuse). Palavras-Chaves: Indústria Cultural; Escola de Frankfurt; 
Forró  
 

 

Abstract 

This article’s central objective is a critic analysis of ideals and values broadcasted for the 
forró electronic music to consumers, considering music like a media with a strong influence 
on the subjectivity’s development. Because of it, many points of view about reality, ideals, 
values, ways of been and act are engendered. The forró electronic is a cultural industry’s 
product because its music reinforces the individual’s adoption of values and appeals exalted 
for consume society. The Frankfurt School’s authors (Adorno, Marcuse and Horkheimer) 
base with their theories this research. Key words: Cultural industry’s; Frankfurt School’s; 
Forró. 
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Introdução 

O objetivo central dessa pesquisa foi fazer uma análise crítica dos ideais e valores 

veiculados pelas músicas de forró eletrônico e como influenciam no processo de formação 

dos sujeitos de nossa sociedade. Desse modo, procurou-se compreender as estratégias 

utilizadas para promover a adesão dos sujeitos aos ideais da sociedade de consumo.  

Vivemos em uma época em que os meios de comunicação de massa assumem 

uma espécie de “missão” de manter os sujeitos “bem informados” e o entretenimento é 

defendido como se fosse um direito natural do homem. Os mass media são uns dos principais 

instrumentos de perpetuação dos ideais do consumo, trabalhando em favor da manutenção do 

status quo de nossa sociedade opressora e contra o exercício da dimensão crítica da razão 

humana. Tendo em consideração que a indústria cultural – em especial nessa pesquisa aquela 

do forró eletrônico – é parte constitutiva de uma sociedade pautada nas relações de consumo, 

é de fundamental importância exercermos um posicionamento crítico buscando compreender 

como os indivíduos são logrados para adequar-se à sociedade vigente. 

 

Referencial Teórico 

Os meios de comunicação de massa estão presentes em nosso cotidiano e exercem 

grande influência sobre como os sujeitos se relacionam com o mundo que os cerca. Eles 

assumem nos dias atuais a função de informar, de entreter, e divulgar a cultura produzida. 

Somos diariamente bombardeados com os mais diversos tipos de mensagens. Diante disso, 

precisamos refletir sobre como os valores e ideais transmitidos influem sobre a formação dos 

sujeitos. Ao abordarem a questão da produção cultural e o papel desempenhado pelos meios 

de comunicação de massa na sociedade capitalista, os teóricos da Escola de Frankfurt 

mostraram o quanto esses mecanismos contribuem para a reprodução do sistema vigente na 

medida em que os produtos propagados por meio deles constituem um obstáculo à 

emergência do pensamento crítico e contestador da realidade. 

Para compreendermos melhor a crítica realizada pelos teóricos da Escola de 

Frankfurt à transformação da cultura em mercadoria sob a forma de indústria cultural é 

importante ressaltar uma diferenciação existente na Alemanha entre os conceitos de cultura e 

civilização. Como esclarece Renato Ortiz (s.d.), os frankfurtianos ao utilizarem o termo 

cultura, o fazem com um significado diferente do que esse termo assume para os 

antropólogos, ou seja, não se refere a modos de vida ou práticas do dia-a-dia, mas sim à 

produção filosófica, à literatura, às artes. Nas palavras de Herbert Marcuse a cultura aparece 

como “[...] el complejo de objetivos (valores) morales, inteletuales y estéticos que una 
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sociedad considera que constituye el desígnio de la organización, la división y dirección de su 

trabajo [...]” (MARCUSE, 1986, p.55). A cultura, seguindo essa concepção está ligada a um 

processo de humanização e libertação do ser humano. No lado oposto da cultura estaria a 

civilização, caracterizada como sendo “[...] el reino de la necesidad, del trabajo y del 

comportamiento socialmente necesario, en el que el hombre no se halla realmente en si 

mismo y en su propio elemento, sino que está sometido a la heteronomía, a las condiciones y 

necesidades externas.” (MARCUSE, 1986, p.59)  

A cultura burguesa defende a liberdade, o amor, e a espiritualização do homem, 

independente das funcionalidades próprias do mundo material (civilização). Os benefícios 

dessa cultura, contudo, não eram desfrutados pelos trabalhadores explorados pelo sistema 

social, mas sim privilégio de uma elite. No entanto, os próprios bens dessa cultura (pintura, 

literatura, filosofia) permitiam uma crítica à realidade de exploração do homem bem como 

constituíam uma promessa de liberdade e humanização. 

Com a consolidação da sociedade capitalista, a produção cultural que antes era um 

privilégio quase que exclusivo da classe dominante foi sendo progressivamente produzida e 

reproduzida para o consumo das massas. Como enfatiza Barbara Freitag (1988): “Os bens 

culturais concretizados em obras literárias, sistemas filosóficos e obras de arte são derrubados 

dos seus pedestais deixando de ser bens de consumo de luxo, destinado a uma elite burguesa, 

para se converter em bens de consumo de massa.” (p.71) 

A massificação dos produtos culturais viabilizada pela revolução técnica-

industrial que permitiu a produção e reprodução em massa desses bens, não significou uma 

democratização da cultura em beneficio das classes oprimidas, excluídas desses benefícios, 

mas significou que a esfera da cultura, a criação espiritual foi cooptada pela esfera da 

produção material. A cultura passa a ser produzida segundo as normas e exigências do 

mercado capitalista, transformando-se em valor de troca como qualquer outra mercadoria. A 

criação espiritual deixa de ter um valor em si mesmo, expressão da genialidade, angústia, 

espontaneidade do autor, para submeter-se inteiramente às regras do mercado. A cultura 

submetida à lógica da produção industrial perde o seu potencial de negar a sociedade 

estabelecida, pois a sua produção visa não ao esclarecimento dos indivíduos, mas sim prendê-

los mais eficazmente a sociedade estabelecida na medida em que privilegia a diversão e o 

entretenimento em detrimento da formação crítica.  

Na cultura produzida para servir como valor de troca exclui-se tanto a novidade 

como a espontaneidade. A novidade é excluída porque constitui um risco financeiro, ou seja, 

como é uma mercadoria, o produtor não pode se arriscar a não lucratividade. A 
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espontaneidade é apagada, pois já não tem espaço no processo técnico que tem como objetivo 

a maximização dos lucros. Neste sentido, é significativa a afirmação de Adorno e Horkheimer 

(1985, p.111) de que: “A máquina gira sem sair do lugar. Ao mesmo tempo em que já 

determina o consumo, ela descarta o que ainda não foi experimentado porque é um risco.” A 

indústria cultural elege a padronização e a exploração de esquemas como forma de garantir o 

máximo de lucratividade. 

A cultura produzida para o consumo das massas sujeitos no seu tempo livre é a 

forma que a razão instrumental sob o capitalismo avançado determina de forma total os 

indivíduos. Como salientam Adorno e Horkheimer (1985, p.113): “A diversão é o 

prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar 

ao processo de trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo.” A não 

liberdade dos indivíduos nas relações de trabalho se estende também ao seu tempo fora dele 

(tempo livre), na medida em que o sujeito já não dispõe mais desse tempo de forma 

autônoma, mas se submete a experiências pré-estabelecidas para ele e que não exigem 

nenhum esforço intelectual de sua parte. A submissão do indivíduo à realidade estabelecida 

estaria, portanto, completa.  

A esfera da cultura organizada tecnicamente com vistas à intensificação do 

consumo e à maximização dos lucros forma um sistema orgânico. Nas palavras de Adorno e 

Horkheimer (1985, p.99): “O cinema, o rádio e as revistas constituem um sistema. Cada setor 

é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto.” Ao afirmarem isso, os autores enfatizam 

a submissão e comprometimento dos meios de comunicação de massa e a cultura produzida 

por eles com o projeto de manutenção da sociedade capitalista. Diante disso, preferem o 

termo indústria cultural, pois a expressão cultura de massa parece indicar uma cultura 

produzida ou até mesmo solicitada conscientemente pelas massas. Já o termo indústria 

cultural “[...] ressalta o ‘mecanismo’ pelo qual a sociedade como um todo seria ‘construída’ 

sob a égide do capital, reforçando o vigente.” (MAAR, 2003, p.460) 

A cultura produzida segundo o modelo da mercadoria não se restringe mais a um 

público específico, mas tem como pretensão a maximização do consumo. Como afirma Edgar 

Morin, essa cultura mercadoria “[...] produzida segundo as normas maciças de fabricação 

industrial, propagada pela técnica da difusão maciça [...]; destinando-se a uma massa social, 

isto é, um aglomerado gigantesco de indivíduos empreendidos aquém e além das estruturas 

internas da sociedade (classe, família, etc.)” (1997, p.14) 

A cultura medida pelo seu valor de troca no mercado capitalista utiliza-se dos 

mais diversos mecanismos para garantir a identificação dos consumidores com os produtos. A 
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busca por garantir a identificação dos consumidores com os produtos faz com que o 

sincretismo cultural seja quase uma regra. Como afirma Morin: 

“A cultura industrial adapta temas folclóricos locais transformando-os em temas 
cosmopolitas, como western, o jazz, os ritmos tropicais (samba, mambo, chá-chá-
chá, etc.). Pegando esse impulso cosmopolita, ele favorece por um lado, os 
sincretismos culturais (filmes de co-produção, transplantação para uma área da 
cultura de temas provenientes de uma outra área cultural) [...]” (1997, p.44)  
 

Nos dias atuais, com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e a 

oferta de um número crescente e diferenciado de produtos e serviços personalizados, 

dispostos no mercado de forma segmentada, a padronização criticada pelos teóricos de 

Frankfurt teria cedido lugar à pluralidade de opções, e à libertação das individualidades. A 

grande diversidade de produtos dispostos no mercado é vista por alguns teóricos como fator 

de individuação e autonomia, na medida em que o sujeito pode afirmar suas particularidades. 

Esse discurso pode ser observado em Giles Lipovetsky, quando este diz que: 

O processo da moda despadroniza os produtos multiplicando as escolhas e as 
opções. Com a multiplicação do aspecto, versões, opções, cores, séries limitadas, a 
esfera da mercadoria entrou na ordem da personalização. [...] Consumimos através 
dos objetos e das marcas, dinamismo, elegância, poder, renovação de hábitos, 
virilidade, feminilidade, idade, refinamento, segurança, naturalidade, uma tantas 
imagens que influem em nossas escolhas e que seria simplista reduzir só aos 
fenômenos de vinculação social quando precisamente os gostos não cessam de 
individualizar-se. (LIPOVETSKY citado por SEVERIANO, 1999, p.87-88) 
 

A idéia evocada por esse discurso nos mostra o processo de “coisificação” a que o 

homem contemporâneo está submetido, pois somente na medida em que consome produtos 

servidos pelo mercado ele se constitui enquanto “individualidade”. Isso significa dizer que o 

mercado tem o controle sobre a identidade de cada consumidor. Como afirma Severiano 

(1999, p.88): “A padronização alcança aí o seu mais alto grau de sofisticação: ela não se 

encontra mais no produto, mas na atitude compulsiva e generalizada de ter que consumir para 

só assim constituir-se como individualidade.”  

O sujeito, de acordo com essa lógica consumista, para ser reconhecido como 

individualidade precisa consumir objetos que supostamente o difere dos demais membros do 

grupo, ou seja, nesta situação fica claro que é o mercado que “imprime” forçosamente a 

identidade desses indivíduos. Nessa relação “seria o objeto quem lhe emprestaria significado, 

num claro exemplo de inversão fetichista, na qual poderes originalmente humanos são 

alienados na forma mercadoria, a qual passa a personificar os seus consumidores.” 

(SEVERIANO, 2006, p.108) 

A liberdade dos sujeitos não estaria, então, na capacidade de tomar decisões de 

forma livre e autônoma sobre a própria vida, mas em fazer escolhas entre objetos dispostos de 
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forma diversificada no mercado de consumo. Nesta situação, não há uma libertação do 

indivíduo, mas sim um aprisionamento em que:  

Para todos algo está previsto; para que ninguém escape, as distinções são acentuadas 
e difundidas. O fornecimento ao público de uma hierarquia de qualidades serve 
apenas para uma quantificação ainda mais completa. Cada qual deve se comportar, 
como que espontaneamente, em conformidade com o seu level, previamente 
caracterizado por certos sinais, e escolher a categoria de produtos de massa 
fabricados para o seu tipo. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p.101-102) 
 

A idéia propugnada pela indústria cultural de uma individuação pelo consumo de 

produtos e serviços personalizados tem como função dirigir heteronomamente os indivíduos, 

na medida em que os sujeitos são guiados por demandas importas pelo mercado. Nesta 

situação, se perpetua aquela situação de menoridade que Kant definiu como “(...) a 

incapacidade de fazer uso de sue entendimento sem a direção de outros indivíduos.” (KANT, 

2010, p.63) 

Com a cumplicidade da indústria cultural, a sociedade de consumo cria a ilusão de 

que o indivíduo é livre somente quando consome produtos. Isto evidencia a sua habilidade de 

manipular os sujeitos, já que o consumo de produtos jamais pode contribuir para a 

emancipação, mas favorece na verdade, o fortalecimento da racionalidade técnica da 

sociedade capitalista. Ao não permitir a emergência do pensamento negativo que permite ao 

sujeito negar a sociedade, privilegiando a adaptação do sujeito à realidade estabelecida, a 

indústria cultural faz o caminho oposto à verdadeira formação. A formação para a 

emancipação, tal como pensada por Adorno, tem como principal objetivo “[...] a produção de 

uma consciência verdadeira.” (ADORNO, 1995, p. 141) 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada tem como base o trabalho de Severiano (1999) sobre 

publicidade de marcas. O seu trabalho consistia em analisar os ideais de consumo veiculados 

pela publicidade por meio da visão crítica dos autores da Escola de Frankfurt. A análise 

psicossocial desses ideais da sociedade de consumo permitia desvelar o apelo que eles fazem 

à nossa subjetividade eternamente em conflito entre nossos impulsos primitivos e nossos 

ideais civilizatórios. Desse modo, a autora encontrou apelos hedonistas, de onipotência, de 

reconhecimento sócio/afetivo nas publicidades de marca. 

Nessa investigação foi utilizada a análise psicossocial dos ideais de consumo 

como instrumento de pesquisa, sendo as letras das músicas de forró os objetos dessa análise. 

Buscou-se destacar o principal apelo ideológico dessas músicas. Foi aberta uma exceção com 

relação às categorias psicossociais de ideais de consumo. Considerou-se importante analisar 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 7 

também as músicas que tratavam de produtos típicos da indústria cultural na sua característica 

de serem despossuídos de qualquer tipo de originalidade.  

A seguir, apresenta-se as análises das músicas de forró eletrônico já separadas 

pelas categorias. 

 

Análise Ideológica 

Categoria: Forrozização 

Essa categoria refere-se a um processo de adaptação sofrido por uma música de 

outro gênero musical nacional ou internacional para integrar-se ao gênero forró eletrônico. 

No processo de forrozização de gêneros musicais da indústria cultural nacional, 

tais como sertanejo, axé music, pop rock, pagode a forrozização acontece na mudança do 

ritmo original para o forró e a melodia e a letra são totalmente assimiladas. Quando a 

forrozização acontece músicas internacionais (geralmente, americanas) somente a melodia é 

assimilada ao ritmo forró, sendo necessário a produção de uma letra que se adapte a essa 

melodia. Trata-se de um processo muito presente na indústria cultural, pois tem como 

característica se apropriar e adaptar, seguir uma receita de aceitação garantida por parte do 

público consumidor, visando à maximização dos lucros. 

 Na sociedade de consumo em que vivemos onde o mercado é segmentado, a 

forrozização é uma estratégia de mercado para se apropriar de um produto (no caso presente a 

música) e a partir de um processo de adaptação atender ao segmento dos consumidores de 

forró. É interessante notar que as músicas, objeto da adaptação, são músicas que estão em 

muita evidência nos meios de comunicação de massa, principalmente rádio e televisão, o que 

indica que essas músicas já são conhecidas dos consumidores de forró. A idéia é 

simplesmente atender ao segmento dos consumidores de forró tendo a certeza da lucratividade 

certa. 

Dentre a grande quantidade de músicas que se encaixam nesta categoria, 

destacamos as seguintes: “Long Night” da banda The Corrs, forrozizada para “Vida Vazia” 

pela banda Desejo de Menina; “Halo” da cantora Beyoncé, forrozizada para “Como fui me 

apaixonar” pela banda Calçinha Preta; “Umbrella” da cantora Rihanna, forrozizada para 

“Você vai me perder”, pela banda Aviões do Forró; “Beat It” do cantor Michael Jackson, 

forrozizada para “Pirei”, pela banda Forró dos Plays. 
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Categoria: Onipotência 

Essa categoria refere-se às músicas que veiculam através das suas letras ideais 

relacionados ao poder, riqueza, dinamismo e versatilidade. 

As músicas por nós elencadas para esta categoria são as seguintes: “Corra, Corra”, 

da banda Aviões do Forró; “Playboy Arretado” da banda Solteirões do Forró; e “Rico, bem 

novinho” da banda Forró Estourado.    

Uma das características muito presentes nessa categoria é a racionalidade 

instrumental. A música “Corra, corra” da banda Aviões do Forró diz: 

Quem não agüentar 
Que corra, corra, corra 
Corra, corra do meu paredão 
Quem não agüentar 
Que corra, corra, corra 
Nesta zorra só toca Avião 
 
O posicionamento evidenciado por essa música traz uma forte característica do 

que Adorno chamou de consciência coisificada. O sujeito desloca a sua afetividade das 

pessoas para objetos, para máquinas (no caso, carros e som potente “paredão”). Esse homem 

que tem as máquinas como fontes de identificação, demonstra sentir-se poderoso e auto-

suficiente. Sabe-se, contudo, que esse poder que o indivíduo pensa ter através da posse de 

produtos é um poder ilusório, fruto de um processo de idealização em que o indivíduo atribui 

qualidades que o objeto originalmente não possui. Paradoxalmente, enquanto o sujeito se 

relaciona de forma personalizada com uma máquina, os outros sujeitos se transformam em 

objetos, os quais o indivíduo pode manipular ou excluir de acordo com a sua vontade “quem 

não agüentar que corra”.  

Não vem com seu fone furado 
Tweeter queimado 
Pode ir pra lá 
Não vem tocando ilusão  
Se no seu paredão não toca Avião 
Pode desligar 
 
Além da excessiva identificação com as máquinas, a música veicula uma ideia 

extremamente anti-social, onde aqueles que não compartilham das mesmas características, 

dos mesmos gostos, são eliminados. Os outros são tolerados somente quando servem para 

reforçar a própria imagem do sujeito, quando se diferenciam são excluídos “Se no seu paredão 

não toca avião; pode desligar”. 

Os ideais políticos, culturais e filosóficos parecem desaparecer na 

contemporaneidade. A renúncia a esses ideais provoca um imenso sentimento de vazio, de 

perda de sentido, fato aproveitado pela indústria cultural para direcionar o desejo das massas 
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para o consumo de produtos de entretenimento, prometendo-lhes a vivência plena da 

felicidade. A música “Playboy Arretado” traz claramente essa promessa, vejamos: 

Meu pai paga a minha faculdade 
Não quero ser doutor  
Não nasci pra estudar 
Sou formado no meio da putaria 
Do posto de gasolina 
Saio pra farrear   
 
Como quase tudo na sociedade capitalista é mercadoria, o que é objeto de compra 

aqui é o saber: “meu pai paga a minha faculdade”, onde a faculdade - local de formação - 

seria igualmente uma empresa como qualquer outra. A falta de perspectiva é sinal de 

desinvestimento em ideais, o que é expresso nessa parte “Não quero ser doutor; Não nasci pra 

estudar”. Isso nos leva a questionar: se o sujeito afirma que não nasceu pra estudar, tampouco 

deseja ser doutor, então, por que ele estaria na faculdade? A idéia veiculada é que o sujeito 

renuncia ao estudo como objetivo de uma formação intelectual abrangente, sólida, bem como 

ao compromisso social do exercício de uma profissão (ser doutor), no entanto, a instituição 

(faculdade) e, principalmente, o curso – que nessa situação habilitaria o sujeito a ser doutor – 

são considerados importantes, pois eles são promotores de status social. A faculdade e o 

curso transformam-se somente num adorno, que permite ao sujeito uma posição de destaque 

na sociedade, a qual nega esse status àqueles que não têm diploma de Ensino Superior. Como 

forma de afirmar o rompimento com os ideais da cultura, veicula-se a idéia de que a 

verdadeira formação acontece “no meio da putaria”, ou seja, nos momentos de encontro com 

os amigos nas festas de forró, consumindo bebida alcoólica, nos relacionamentos “amorosos” 

sem nenhum compromisso, nos momentos em que o sujeito se entrega totalmente à diversão.  

De acordo com os ideais veiculados por essa música, os sujeitos não precisam 

pensar e encarar a vida com todos os sofrimentos que a realidade lhes impõe, pois a vida pode 

ser uma grande festa, basta seguir irracionalmente a receita para a felicidade: 

Encontrar a moçada 
Tomar uma gelada 
Eu só ando arrumado 
Cheio da mulherada 
Sou um playboy arretado 
Aqui tá muito bom  
Carro turbinado 
 
A música transmite a idéia de que o consumo de produtos “Tomar uma gelada 

(cerveja); Andar arrumado; Carro turbinado” e a vivência irracional do presente, tido como 

uma sucessão de dias festivos (de farra, bebedeira e “putaria”) é o caminho para a felicidade.  
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Se a idéia de que o consumo de produtos e entretenimento é veiculada como 

sendo a principal fonte de realização pessoal, a posse de riqueza é também um tema bastante 

explorado por essas músicas. Vejamos essa passagem da música “Rico, bem novinho” da 

banda Forró Estourado: 

Rico, bem novinho 
Rico, bem novinho 
A minha vida é assim 
Rico, bem novinho 
Rico, bem novinho 
Charlando de carro novo 
Vem que eu sou bem docinho 
 
É interessante observar que a esmagadora maioria dos consumidores de forró são 

pessoas de classe economicamente desfavorecida, que convivem muito mais com a privação 

material e cultural que com a tão propagada abundância nessas músicas. Então caberíamos 

questionar: qual o propósito de músicas que veiculam a posse de objetos e de entretenimento 

à felicidade, ao poder, etc.? 

Aqui está um dos muitos artifícios da indústria cultural. A indústria cultural faz, 

através dessas músicas e do conjunto das suas mercadorias culturais, com que milhões de 

marginalizados sonhem, desejem, se identifiquem, com essas miragens estereotipadas das 

classes alta e média, como um ideal de juventude e, principalmente, que para se tornarem 

sujeitos, para serem reconhecidos pelos outros membros da sociedade, precisam consumir 

irracionalmente, ou seja, precisam integrar-se, tornar-se mais uma peça manipulável da 

sociedade que transforma tudo em puro objeto. 

Diante de uma sociedade administrada tecnicamente, onde o indivíduo parece 

insignificante, não ter nenhum controle sobre a própria realidade que o circunda, o consumo 

de objetos e de entretenimento é o mecanismo que esse sujeito utiliza para mascarar os 

problemas que o cercam. Como fica claro neste trecho da mesma música: 

O que é preocupação? 
Eu não sei 
O que é liseira, o que é problema? 
Eu não sei 
Não sei o que é tristeza 
A verdade eu confesso  
Eu sei curtir a vida 
Eu sei o que é sucesso  
 
O discurso presente nesta música nos permite perceber que a “preocupação”, o 

“problema” e a “tristeza” não estão ausentes do cotidiano das pessoas como a música se 

esforça para fazer crer, mas é uma presença constante e muito incômoda em suas vidas. Não é 

por acaso que a música reforça o papel da diversão “eu sei curtir a vida; eu sei o que é 
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sucesso”, justamente como uma espécie de antídoto que deve ser usado para combater esses 

males. A diversão aparece assim como uma fuga, que livraria o sujeito de pensar, de refletir 

sobre os seus problemas, impedindo-o de ter a possibilidade de buscar resolvê-los de forma 

consciente, de forma autônoma.  

O consumo é colocado como a solução para as angústias das massas. Vejamos 

neste trecho da música “Rico, bem novinho” 

O dinheiro tá no bolso 
O som no porta-malas 
Bebendo Old Parr junto com a mulherada 
Sou rico, bem novinho 
Solteiro e com dinheiro 
Eu bebo todo dia  
Sou garoto forrozeiro 
 
A idéia transmitida por essa música está em perfeita consonância com outras 

produções da indústria cultural. A exaltação de valores ligados à riqueza e toda “felicidade” 

que essa riqueza pode trazer ao indivíduo através do consumo. O culto ao ideal de juventude 

como representante da novidade, expressividade e dinamismo em oposição a tudo que é 

velho, tido como obsoleto. 

Está muito presente também a importância que os produtos assumem na 

constituição da “identidade” dos sujeitos. Os produtos são consumidos não pelo seu valor 

funcional, mas pelo seu valor de signo, pelo que eles representam como status social para 

aquele que o consome. A marca “Old Parr”, a potência “sonzão”, são tidos como elementos 

que de destaque, de status. Ao enfatizar o consumo desses produtos, a música transmite a 

idéia de que é por meio do consumo deles que o indivíduo pode ser reconhecido, aceito. É 

esse produto que permite ao sujeito conquistar, seduzir “bebendo Old Parr junto com a 

mulherada” e estar integrado ao grupo dos que são “felizes”, pois sabem “curtir a vida”. 

 

Categoria: Hedonismo 

Essa categoria refere-se às músicas em que a mensagem veiculada para o 

consumidor traz um forte apelo à sensualidade, à beleza e ao prazer. 

Na música “Lapada na Rachada” da banda Saia Rodada, o “clima” hedonista 

começa pelo nome da música, que faz alusão a um ato sexual. A música inteira é projetada 

para transmitir e reforçar essa imagem. Vejamos: 

Pense numa menina levada, a danada enlouqueceu 
A macharada ficou doida quando ela apareceu 
Sorriso envolvente um jeitinho sensual 
Pra acabar de completar, deu mole no final 
Juro que não acreditava no que estava acontecendo 
Sorria e me olhava e o clima foi crescendo 
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A música oferece a imagem de uma linda garota que é capaz de envolver os 

homens com os seus encantos “sorriso envolvente um jeitinho sensual” e provocá-los a tal 

ponto de eles perderem a razão “a macharada ficou doida” ficando totalmente entregue ao 

desejo. Mas essa mulher que é capaz de seduzir, ao ser conquistada, se entrega ao seu 

escolhido dizendo: 

Vai, dá tapinha na bundinha, vai 
Que eu sou sua cachorrinha, vai 
Fico muito assanhada 
Se eu pedir você me dar  
Lapada na rachada 
 
A música envolve os consumidores, bombardeando-os com essa imagem 

idealizada de uma mulher que se oferece, se entrega para o homem como objeto de prazer, 

que está total e graciosamente disponível para realizar os seus desejos e fantasias sexuais.  

Outras vezes, a letra da música é construída para estabelecer uma relação mais 

direta com o público consumidor. A letra aliada à voz feminina que canta parece ser um 

convite ao público masculino para “entrarem no clima” de prazer idealizado. Essa espécie de 

convite pode ser observada na música “Tutti-Frutti” da banda Calcinha Preta: 

Vem meu bem, use e abuse 
Chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe 
Vem meu bem, use e abuse 
Minha calçinha é preta e meu sabor é tutti-frutti 
 
O apelo hedonista faz-se de forma exacerbada aqui. A promessa de poder gozar 

do intenso prazer de possuir essa mulher que se oferece em sua plenitude corporal para ser 

usada e abusada, tal como um objeto “vem meu bem, use e abuse”. A música transmite a idéia 

de que a mulher renúncia ao próprio prazer para se entregar de corpo inteiro com a finalidade 

de realizar as fantasias e perversões do seu possuidor. A promessa de gratificação para a 

massa é reforçada quando a mulher além de se colocar à disposição para ser “chupada”, 

“usada” e “abusada” promete dar prazer quando diz “meu sabor é tutti-frutti”, ou seja, o seu 

sabor pode ser apreciado. 

A promessa de gratificação sexual e o chamado para participar dessa orgia 

idealizada continuam quando a cantora incita o público masculino cantando: 

Levante a mão ai, quem sabe fazer amor 
Vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô 
E vai ganhar um beijo, quem disser qual o sabor 
Vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô 
 
Ao cantar esse trecho da música a cantora busca envolver os homens “Levante a 

mão ai, quem sabe fazer amor” que estão presentes no show, bem como reforça para o público 
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que ela está no auge da sua excitação sexual “Vem que eu tô que tô [...]” pronta para 

satisfazer os desejos e fantasias daqueles que desejarem provar do seu sabor, ou seja, usá-la 

como objeto de prazer. 

O “clima” hedonista, recheado de alusões à beleza corporal, ao prazer e de forma 

exacerbada ao sexo estereotipado são algumas das armas da indústria cultural, que se utiliza 

do forró eletrônico para ludibriar os seus consumidores e garantir a submissão total destes à 

sua lógica. 

A música “Relaxa” da banda Forró Real, tal como as anteriores desta categoria, 

não foge ao esquema de bombardear os consumidores com imagens ligadas à sensualidade: 

Olha, tá sacando aquela gatinha 
Tá provocando, não tira o olho daqui 
E aí? 
Será que vale a pena? 
Vai convidando logo ela pra sair 
 
A tendência hedonista já se faz notar no início da música, pois veicula o “clima” 

de paquera, onde dois homens notam a presença de uma linda garota “gatinha” e percebem 

que ela demonstra interesse neles. Ela parece envolvê-los com o seu olhar tentador, 

provocante, sedutor, enquanto eles avaliam se ela serve “Será que vale a pena?” para o que 

estão idealizando. Então vem a iniciativa de convidá-la para sair: 

Ei gatinha tá afim de relaxar? 
Tô eu e meu amigo 
E aí? Vai encarar? 
Não fique assustada, ele fica pra depois 
O que é que você diz? 
 
É interessante notar não só o aspecto grosseiro de tal situação, mas também o 

caráter de objetificação da mulher. O sujeito aproximar da garota e suas primeiras palavras a 

ela são um convite para transar “Ei gatinha tá afim de relaxar”. Mas esse não é um convite 

comum, pois o sujeito propõe que a garota se entregue como objeto de prazer, para ele e o 

amigo “Tá eu e meu amigo [...] Não fique assustado, ele fica pra depois”. Como se não 

bastasse, a resposta dela surpreende aos que não estão acostumados com tal oferta: 

Hum... não! 
Só quero os dois! 
 

Diante da aceitação por parte da garota de satisfazer as fantasias dos dois amigos, 

o conquistador diz para o objeto (garota) de sua conquista: 

Vem gostosa, que é isso que eu quero! 
Vamo lhe pegar de jeito e dá-lhe de cano de ferro 
Relaxa, vou dá-lhe de cano de ferro  
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Além do aspecto hedonista, de sedução e sexo, está presente um discurso 

extremamente machista, em que a letra da música força a produção da imagem de uma mulher 

que seduz, que é cheia de artifícios de sedução, que provoca, e que aceita dócil e 

graciosamente ser penetrada por dois homens ao mesmo tempo. Acreditamos que essa é uma 

fantasia de muitos homens de nossa sociedade. O desejo de possuir uma mulher linda, 

sensual, tal como as modelos dos filmes e novelas, mas que é submissa, capaz de renunciar ao 

próprio prazer e ao amor, para proporcionar o prazer idealizado pelo homem que a possui. 

Como fica claro no final da música, essa mulher seria somente um objeto capaz de 

proporcionar prazer imediato, o sexo que se reduz à penetração “Vem gostosa, que é isso que 

eu quero!; Vamo lhe pegar de jeito e dá-lhe de cano de ferro”. 

As músicas apresentam fortes traços de uma personalidade narcísica, onde o 

indivíduo não se liga mais afetivamente aos outros sujeitos. O outro só existe e é levado em 

consideração quando pode ser manipulado em beneficio do manipulador. O outro é 

transformado em puro objeto a ser consumido. 

Os sentimentos ligados à busca por prazer sexual está presente em todos os seres 

humanos. O que a indústria cultural – nesse caso, o forró eletrônico – faz através de seus 

produtos culturais é constituir um verdadeiro empecilho para a sublimação dessas pulsões. A 

letra das músicas e o espetáculo do show fazem com que a expectativa de satisfação sexual 

esteja sempre presente e que os indivíduos consumam os seus principais produtos (CD’s, 

DVD’s, ingressos, revistas, etc.). 

 

Considerações Finais 

As análises das músicas de forró eletrônico demonstram o papel barbarizante que 

a indústria cultural exerce sobre os indivíduos na atualidade. Evidenciou-se que os indivíduos 

são meros joguetes da indústria do entretenimento, pois ela não se dirige a eles como seres 

humanos, mas como meros objetos que podem ser manipulados e violentados subjetivamente 

com o fim último de reforçar o sistema social vigente e maximizar os lucros. 

Os indivíduos, considerados pela indústria cultural estritamente em sua dimensão 

de consumidores, são violentados em todos os momentos, na medida em que não há uma 

preocupação com o desenvolvimento de suas capacidades e justamente as suas fraquezas e 

debilidades são utilizadas para aprisioná-los mais firmemente às malhas do sistema. 

Como analisamos na categoria forrozização, a indústria do forró explora ao 

máximo as receitas, os esquemas que são a certeza de lucro certo. Neste tipo de situação se 

perpetua o sempre igual, visto que as músicas adaptadas para o ritmo forró já tem as suas 
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melodias gravadas na memória de cada consumidor. O que já é conhecido é mais uma vez 

imposto aos consumidores visando garantir o máximo de lucro e adesão. 

Na categoria onipotência, o apelo para que os indivíduos se integrem ao mundo do 

consumo é feito de forma exacerbada. Os indivíduos são conclamados a consumir 

incessantemente, sob o risco de perda das próprias identidades caso não consigam fielmente 

essas prescrições. A indústria cultural faz com que os “infelizes marginalizados” pelo sistema 

social vigente, sonhem com as miragens e promessas de felicidade produzidas pelo próprio 

sistema.  

Sob o domínio da racionalidade calculista, os atributos humanos passam a ser 

parte constitutiva dos artificios utilizados para lograr a submissão incondicional do sujeito à 

sociedade. É o caso da sexualidade utilizada como mercadoria. Como foi demonstrado na 

categoria hedonismo, a sensualidade e a promessa de prazer são utilizadas como um chamariz 

para vender o lixo produzido pela indústria cultural do forró, tais como: shows, DVD, CD, 

programas de rádio e TV, etc. A sexualidade não é vivenciada de forma livre pelos sujeitos, 

mas é um acessório agregado aos produtos para potencializar a aceitação dos mesmos.  
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