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– DOSSIÊ –  

 
 

TRABALHO, MÚSICA E GÊNERO 
Luciana Requião1 

 

Resumo: A partir da narrativa de 19 mulheres musicistas busco discutir questões 
prementes ao mundo do trabalho no campo da música. São mulheres que vivenciaram uma 
intensa transformação no mundo do trabalho na transição do século XX ao XXI. A ideia 
principal é identificar a forma como tais transformações afetaram a vida laboral, tendo o Rio 
de Janeiro como o locus central de atuação dessas trabalhadoras. Aqui não há a intenção 
de generalizar, mas buscar, por meio de recorrências nas falas dessas mulheres, subsídios 
para a compreensão de suas trajetórias, o que nos leva a perceber marcas da desigualdade 
de gênero. 
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URL Live: https://youtu.be/fz4bKaG4oSE?t=2115  
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