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3DODYUDVFKDYHgênero - misoginia - representação -discurso


5HVXPR
Esta atividade busca analisar como a MPB, enquanto tecnologia de gênero, corrobora uma visão misógina,
a partir da representação do feminino através do discurso que elaboram, numa demonstração de que a
ideologia falocêntrica vigora mesmo entre os jovens de hoje, quando existem tantas campanhas
governamentais e instituições, como a escola, chamam a atenção para a diversidade.

(VWUXWXUDGDRILFLQD

• 2EMHWLYRV comentar sobre as teorias de gênero e histórico da opressão feminina; realizar a leitura de
letras de músicas da MPB que corroboram as identidades representadas a partir de um discurso misógino
das tecnologias de gênero.

• 0RPHQWRVHPTXHVHGLYLGLUiDRILFLQD
- Breve histórico da opressão feminina, desde a Antigüidade Clássica até o século XX;
- A visão da dicotomia masculino/feminino segundo Cláude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, Friederich
Engels, Michel Foucault e Teresa de Lauretis;
- Análise de letras de canções da MPB, da década de 70, 80 e 90, mostrando como a mulher é representada
no discurso, de maneira sutil, e de como a misoginia se instaura sem que o ouvinte/leitor se dê conta.
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0DWHULDLVQHFHVViULRVSDUDDRILFLQDcópias reprográficas das canções.
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