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RESUMO 
 
 

O discurso que envolve a constituição de uma identidade baiana a partir da década de 1980 se 
construiu através do desenvolvimento da axé musicenquanto expressão cultural que, apesar de 
originada na capital, Salvador, reverberou em todo o Estado através dos meios de 
comunicação de massa. Para contrapor-se a tal cultura de massa, sujeitos buscaram, em Feira 
de Santana, alternativas de entretenimento baseadas na musicalidade do rock. Investigamos, 
pois, o cenário roqueiro feirense construído em um período que vai de 1995 a 2005 no qual 
eventos de rock com bandas locais foram projetados, mesmo que sem apoio da mídia e dos 
setores público e privado. Assim, esta pesquisa tem por objetivo entender de que maneira 
essas vivências foram experimentadas em Feira de Santana por meio da história oral e da 
análise de imagens de cartazes, ingressos e vídeos de shows de bandas roqueiras locais, 
pretendendo-se compreender, também, os conflitos existentes dentro deste processo, no 
cenário independente que se constituiu.  

 

Palavras chaves: Identidade, cenário, rock, Feira de Santana.  
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ABSTRACT 
 

 

The discourse surrounding the establishment of baianaidentidy from the 1980’s was built 
through the development of axé music as cultural expression that despite originated in the 
capital, Salvador, reverberated in all State through the mass communication. To oppose the 
mass culture, some people sought in Feira de Santana, alternatives entertainment based on 
rock and roll.  We investigated the rock and roll feirense stages, built in a period from 1995-
2005 where rock events with local bands were designed, even without support from the media 
and the public and private sectors. Therefore, this research aims to understand how these 
experiences have been tried in Feira de Santana through oral history and analysis of images of 
posters, tickets and concert videos of local rock bands, intending to understand, too, conflicts 
within this process, in the independent scene formed. 
 
 
Key words: Identity, scenery, rock, Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O rock, enquanto gênero musical e segmento cultural desenvolvido na década de 1960, 

se disseminou em muitas partes do mundo à medida em que construiu códigos culturais que 

fizeram com que a sua linguagem se tornasse universal. Dessa forma, ao desenvolver 

identificações entre sujeitos por meio de sua estética, musicalidade e linguagem, o rock se 

tornou um tema muito rico, pois, ele está relacionado a experiências muito voltadas para a 

juventude, e significativos momentos de transgressões foram vividos desde a sua constituição.  

 Entretanto, falar sobre rock no espaço acadêmico ainda é muito desafiador haja vista o 

fato de que, além de sua presença na academia ser recente, na historiografia, ela ainda ocorre 

de forma incipiente, principalmente, no que se refere a uma temporalidade mais recente como 

o é desta pesquisa. De fato, cada tempo histórico vai provocar inquietações que dizem 

respeito a sua conjuntura e as pesquisas atendem a isto já que o pesquisador é fruto das 

problematizações do seu presente. Assim, as inquietudes relacionadas ao rock enquanto 

gênero musical, expressão cultural, entre outros, aconteceram de maneira recente e, na Bahia, 

os seus estudos se voltam mais para a área de Comunicação não se percebendo, ainda, muitas 

referências ao seu respeito na historiografia baiana. 

  Na historiografia sobre Feira de Santana, o rock não havia encontrado espaço até 

então. Entretanto, a sua relação com a cidade tem uma intensidade que provoca reflexões das 

mais diversas, principalmente, pelo fato da documentação indicar para um complexo cenário 

roqueiro vivido em Feira de Santana entre as décadas de 1995 e 2005. Por entender que um 

cenário musical ou cultural não ocorre, apenas, no sentido mercadológico, mas, também, por 

meio de construções de identidades com as quais os indivíduos procuram se situar 

culturalmente (SANTOS, 2012), é que procuramos compreender de que maneira o rock 

encontrou espaços em Feira de Santana, e como este estilo, e os encontros que oportunizou, 

foram vividos na cidade. 

 Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa foi entender até que ponto existiu um 

cenário roqueiro feirense e, se sim, de que maneira isto aconteceu. Como objetivos 

específicos, tivemos a busca pela compreensão a respeito da relação deste cenário com a 
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mídia de massa e os diálogos que eram feitos entre os sujeitos envolvidos e os espaços de 

encontros da cidade.  A relevância desta pesquisa se constitui a partir da compreensão de que 

experiências em torno do rock foram vividos por sujeitos, na maioria jovem, em Feira de 

Santana entre as décadas de 1995 e 2005 quando momentos de transgressão, por meio de 

eventos ou de encontroem espaços da cidade, foram almejados. O fato de tais vivências não 

terem sido tratados na historiografia feirense até então, trouxe a esta pesquisa um caráter 

inédito. O recorte temporal deste trabalho é justificado pela disposição de fontes, pois, 

entendemos que por mais que o sujeito comente sobre experiências vivenciadas em um 

período anterior a 1995, apenas a sua fala sem a possibilidade de confronto com outras fontes, 

não possibilitaria uma reflexão complexa a respeito da constituição de um cenário, como se 

desejou para esta pesquisa. 

 Além disso, é importante deixar claro que o cenário roqueiro feirense tem uma 

historicidade e, portanto, não iniciou ou finalizou no recorte estabelecido aqui. A sua 

temporalidade se estende a outros períodos, mas, infelizmente, não foi possível até o 

momento, desenvolver uma reflexão sobre ele em um recorte que fosse além das décadas 

pensadas neste espaço. Sabemos que a história do tempo presente lança muitos desafios para o 

historiador, pois, ainda muitos acreditam que é preciso um considerável distanciamento 

temporal sobre objeto para que melhor se analise o processo histórico. Entretanto, o século 

XX trouxe novas necessidades para a historiografia já que a rapidez nas transformações 

provocou a importância de reflexões imediatas em que novas metodologias foram, também, 

colocadas, como a história oral. Ferreira (2000) reforça a reflexão dizendo que: 

 

Ainda segundo Chartier, a história do tempo presente permite uma acuidade 
particular para equacionar o entendimento das relações entre a ação 
voluntária e a consciência dos homens e constrangimentos desconhecidos 
que a encerram e a limitam. Melhor dizendo, a história do tempo presente 
pode permitir com mais facilidade a necessária articulação entre a descrição 
das determinações e das interdependências desconhecidas que tecem os laços 
sociais. Assim, a história do tempo presente constitui um lugar privilegiado 
para uma reflexão sobre as modalidades e os mecanismos de incorporação 
do social pelos indivíduos de uma mesma formação social. Do exposto, fica 
óbvia a contribuição da história oral para atingir esses objetivos 
(FERREIRA, 2000, p. 11).  

 
 Dessa forma, por entender a importância da história oral no processo de construção do 

cenário em questão, é que pensamos a metodologia a partir da articulação entre documentação 

física e os depoimentos orais. Assim, trabalhamos com três capas de materiais de gravação 

para divulgação de trabalho, vinte cartazes, três ingressos de eventos e dois vídeos elaborados 
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no ano de 2013, pela televisão universitária Olhos D’Água, para comemoração de aniversário 

de quinze anos da banda Clube de Patifes. Para confrontar esta documentação, lançamos mão 

de quatro depoimentos de sujeitos que tiveram participação ativa no processo de constituição 

do cenário roqueiro feirense, são eles: Emerson Carlos da Silva, dono de uma loja de artigos 

para skate na época e organizador de eventos, entre eles, o Feira Rock Festival. Leonardo 

Guimarães e Wendell Fernandes, ex-integrantes das extintas bandas Pornô e Lenora, no 

período abordado. Por fim, Yuri Hamayano, integrante da banda Deformity BR e também 

organizador de eventos no recorte abordado. Além disso, foram analisados 129 jornais da 

Tribuna Feirense referentes aos meses de março e outubro dos anos 2001 até 2003, período 

que foram realizadas as principais edições do Feira Rock Festival. A indicação do jornal e do 

recorte foi feita por Emerson Carlos da Silva como possíveis para encontrar-se notas que 

dissessem a respeito do evento.  

 Assim, deve-se assinalar que a documentação física não se encontra organizada em 

série, já que os cartazes não dão conta de todos os eventos ocorridos na cidade. Não obstante, 

tal documentação funcionou como indícios, para os quais a complementação da 

documentação oral foi de extrema importância para melhor embasamento da articulação desse 

processo. Dessa maneira, foram os depoimentos que nortearam uma narrativa confrontada 

com as fontes imagéticas. E ela foi orientada a partir de grandes temáticas, tais como: relação 

entre mídia de massa e cenário roqueiro, principais eventos, locais e bandas da época. Nessa 

reflexão macro, desenhamos as falas da documentação a respeito do tema, buscando mostrar 

as experiências dos sujeitos.  

 O trabalho, então, foi dividido em dois capítulos para o desenvolvimento da temática. 

O primeiro tenta dar conta de uma reflexão sobre o tema na academia, mostrando as 

principais produções e eventos que tratam do rock enquanto objeto de pesquisa. O capítulo 

dois trata sobre o cenário rock feirense e está dividido em três tópicos. Na primeira parte, 

considerou-se importante refletir sobre a cultura baiana do período das décadas de 1980 a 

2000, para mostrar o quanto aquilo que se entendeu enquanto baianidade influenciou na 

cultura feirense e na mídia de massa como um todo.  

 A partir desse conflito, percebeu-se a necessidade de alguns sujeitos constituírem um 

cenário roqueiro alternativo em Feira de Santana, no intuito de vivenciar experiências não 

proporcionadas por eventos da chamada cultura de massa. Esta questão foi desenvolvida no 

primeiro tópico intitulado como O desenvolvimento de um cenário underground em Feira de 

Santana. O segundo tópico, O processo de formação de um cenário roqueiro em Feira de 

Santana entre as décadas de 1990 e 2000,tratou de desenvolver uma narrativa que desenhasse 
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de que maneira o cenário em questão foi desenvolvido e vivenciado. O último texto, 

Principais bandas e produções, deu espaço para a reflexão a respeito das bandas que 

deixaram algum material físico gravado, bem como mostrar de que maneira este processo foi 

desenvolvido. Além disso, reflete a relevância desses materiais para a história cultural de 

Feira de Santana já que, apesar de não ter alcançado expressão nos meios de massa, eles 

existem e fazem parte da história da cidade.  
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1 OS CENÁRIOS, HISTÓRIAS E VIVÊNCIAS DO ROCK NA PRODUÇÃO 
ACADÊMICA NACIONAL E BAIANA 

 

 

Os ares de modernidade atraídos pelas novas mídias, como a televisão e o cinema, 

desenvolvidas no fim da Segunda Grande Guerra, foram responsáveis por uma série de 

movimentações artístico-culturais que envolveram o campo musical, estético e 

comportamental de uma grande parte dos jovens no ocidente. A partir da década de 1950, o 

rock androll surgiu em meio a este cenário, por meio do qual a juventude ganhou a 

expressividade necessária para tornar-se o público alvo do mercado musical deste gênero que 

trazia em si o balanço do corpo como elemento agregador de encontros. 

 De fato, este gênero traz consigo a ideia da dança numa concepção mais erótica, o que 

pode ser compreendido pelo fato de o termo que dá nome a este segmento musical ser 

proveniente de uma gíria dos negros estadunidenses que o relaciona com o ato sexual. Os 

verbos to rock etorollsignificaria, respectivamente, balançar ou embalar e o ato de rolar ou 

enrolar-se (SANTOS, 2012).  

Assim, proveniente da música negra americana, o rock androll é um gênero que traz 

em si características do jazz e o blues, bem como da música country, que também fazia parte 

de um segmento marginalizado do mercado fonográfico americano como observa Santos 

(2012). De acordo com esta autora, a fusão desses dois gêneros, na década de 1940, pode ser 

percebida como uma marca nos trabalhos dos cantores Bing Crosby e Frank Sinatra. “O 

primeiro tem raiz no blues, estilo de canção dos negros do sul dos EUA. O segundo vem do 

folclore dos britânicos que colonizaram a região e seus descendentes hillbillies (caipiras das 

montanhas)” (SANTOS, 2012, p. 13) 

 Assim, o rock androll se construiu junto a setores culturais marginalizados da 

sociedade, mas que tinham muita popularidade entre os jovens na época. Da juventude no 

pós-Guerra, período em que este segmento musical começa a se desenvolver, era esperada 

uma postura de adequação às normas de uma sociedade ocidental e capitalista que começava a 

se reerguer após um período de muita insegurança. Era necessário, portanto, que os jovens se 

dedicassem ao trabalho e aos estudos para que pudessem assim colaborar com o projeto de 

prosperidade tão desejado após a Segunda Grande Guerra (JANOTTI JR, 2003). 

 Nesta perspectiva, ao lado de sua intervenção estética, que era associada à imagem do 

‘delinquente’, o rock androll se configurou como um caminho de autoafirmação de jovens 

dentro de uma sociedade normativa e conservadora, fazendo com que este segmentose 
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constituísse como uma linguagem da juventude para a juventude, em que o adulto tinha pouco 

alcance e que era considerada, por muitos, como uma expressão cultural que visava a rebeldia. 

Assim, sobre esta associação construída neste período entre este segmento musical e rebeldia, 

Janotti Jr (2003) explica que: 

 

Os primeiros passos da ligação entre o que é rock e a ideia de rebeldia 
podem ser observados na busca que uma parcela da juventude empreendeu 
no pós-guerra por alternativas ao que era, efetivamente, considerado espaço 
de trabalho, de lazer e, o mais importante, o que deveria ser considerada 
‘música aceitável’ (JANOTTI JR, 2003, p. 30-31). 

 
Desta forma, o gênero musical em questão, acabou ultrapassando as fronteiras 

americanas à medida que se mostrava como expressão e produto para uma massa crescente 

fazendo-o alcançar, em pouco tempo, uma dimensão quase que global. Isso se deu muito por 

conta das mídias crescentes tão evidenciadas na época, como o cinema, televisão e rádio, que 

foram ferramentas de difusão do rock androll e que acabaram por influenciar novas formas de 

se relacionar culturalmente, uma vez que tais meios de comunicação proporcionavam o 

contato entre manifestações culturais de lugares diferentes.  

No Brasil, a relação deste segmento com a chamada música popular brasileira (MPB) 

se mostrou um tanto quanto conflituosa, uma vez que elementos do rock começaram a se 

inserir por meio da Jovem Guarda, a partir de meados de 1960, em espaços muito 

consolidados por artistas da MPB. Tais conflitos se davam porque a sociedade brasileira, 

neste período, vivia uma conjuntura de restrição dos direitos políticos por conta da Ditadura 

Militar na qual setores culturais da sociedade se mobilizaram para se posicionar com relação 

àquela situação. Assim, a MPB, expressão musical muito voltada para uma juventude 

brasileira letrada neste período, se consolidou, a partir, e principalmente, dos festivais 

organizados pela TV Record, como um espaço de engajamento e enaltecimento de um 

sentimento nacionalista, como observa Napolitano:  

 

A Jovem Guarda teve sua qualidade questionada e suas “ideologias” postas 
em xeque pelos artistas e intelectuais de esquerda. Sua pobreza formal e seu 
conteúdo padronizado, bem como a “alienação” diante dos dilemas 
enfrentados pela nação, elementos constantemente denunciados pelos artistas 
engajados, eram vistos como a antítese da MPB (NAPOLITANO, 2009, p. 
96). 

 
O fato de o rock androll se configurar como uma cultura de origem norte americana 

ajudou a gerar ainda mais desconfianças para sua inserção no Brasil já que a música popular 

brasileira buscava enaltecer elementos nacionais e considerava que dar espaço para 
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aquelesvindos principalmente dos Estados Unidos era permitir o enfraquecimento cultural 

brasileirofrente a uma cultura de dominação. Assim, o rock, na década de 1960, foi muito 

visto e marcado como uma expressão do imperialismo estadunidense.  

Este conflito acabou por influenciar a relação entre os estudos sobre o rock no Brasil, 

isto porque, durante muito tempo, existiu a preocupação em se construir uma memória que 

relacionasse música e engajamento e, só a partir da influência de outros campos, como a 

Antropologia e a Sociologia nas pesquisas historiográficas brasileiras, é que o segmento 

musical em questão começou a ganhar destaque (REBOUÇAS, 2009).  

Entretanto, os estudos parecem ainda estar muito voltados para o período em que o 

rock começou a ganhar maior expressividade no Brasil, ou seja, na década de 1980. Isto 

porque, neste período de abertura política, o mercado enfatizou, principalmente, bandas 

roqueiras que voltaram suas canções para a situação política do país ou para refletir a relação 

entre a geração de jovens que surgiu nesta época e o cenário político-social no processo de 

redemocratização brasileiro. Foi a chamada “geração coca-cola”1 frente ao momento 

fonográfico que enfatizou o rock brasileiro dando destaque a bandas como Legião Urbana e 

Barão Vermelho, por exemplo. 

Ainda assim, existe uma grande dificuldade em notar de que maneira o rock no Brasil 

ganhou grande destaque nos mercados fonográfico e midiático a partir da década de 1980 ao 

ponto de reverberações das principais bandas da época serem notadas até os dias de hoje, 

inclusive, enquanto influência para o chamado cenário alternativo ou 

underground2desenvolvidos desde então.  Sobre a tímida historiografia voltada para o rock 

androll nas academias brasileiras, Rebouças (2009)diz que: 

 

A rigor, a produção historiográfica sobre a música popular no Brasil dedicou 
muito pouca atenção ao rock. […] A razão desta exclusão, afirma, foi 
basicamente fruto de uma construção de uma “memória” sobre a música 
popular no Brasil, onde se valorizaria uma determinada produção 
denominada de “MPB” e as obras de artistas identificados como portadores 
de uma ação política ou de resistência à ditadura militar. Desta forma, graças 
a esta construção social da memória, é possível perceber a ausência quanto 
aos estudos sobre o rock na historiografia brasileira. (REBOUÇAS, 2009, p. 
104-105).3 

                                                           
1O termo baseou-se na música popularizada pela banda Legião Urbana intitulada como Geração Coca-Cola que 
faz referência à juventude da época do qual fala o letrista, Renato Russo.  
2 O undergorund segue um conjunto de princípios de confecção de produto que requer um repertório mais 
delimitado para o consumo. […] Um produto underground é quase sempre definido como “obra autêntica”, 
“longe do esquemão”, “produto não-comercial”. Sua circulação está associada a pequenos fanzines, divulgação 
alternativa, gravadoras independentes etc. (FILHO E JÚNIOR, 2006, p. 18). 
3 Rebouças faz referência ao historiador Paulo Sérgio Araújo que afirma, em uma de suas obras, que esta falta de 
atenção por parte da historiografia também se deu com relação à música dita “cafona” ou “brega”. 
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 Sobre a ideia de que existe uma certa hegemonia temporal que abrange a década de 

1980 nos trabalhos sobre o rock no Brasil, pode-se discutir a noção de que a historiografia se 

mostra, ainda, receosa para trabalhar temporalidades mais recentes, pois,muitos historiadores 

acreditam que é necessário certo distanciamento temporal do seu objeto para que possa 

compreender melhor o seu processo histórico e seus ecos nos dias de hoje. 

 Talvez, por isso, a maior parte da produção acadêmica encontrada sobre o rock no 

Brasil ainda se atenha às décadas finais do século XX e sobre o chamado rock nacional aonde 

muitos trabalhos procuraram dar conta, principalmente, da influência de alguns artistas ou 

bandas que marcaram uma geração por meio de suas canções, que abordavam, dentre outras 

questões, as angústias sofridas pelos jovens frente às pressões da sociedade que valorizava a 

moral e os bons costumes, bem como tratou de abordar as suas visões dessa juventude sobre o 

cenário político brasileiro na época. 

 Assim, em meio à produção acadêmica sobre o rock, tem-se a dissertação de Paulo 

Gustavo da Encarnação, “Brasil mostra a tua cara”: rock nacional, mídia e a 

redemocratização política (1982-1989), que objetiva, como bem sinaliza o seu título, 

trabalhar com o chamado rock nacional dos anos de 1980 e sua relação tanto com a situação 

política do país neste período, como com a mídia e o mercado fonográfico. Além disso, o 

autor se propôs a refletir historicamente a relação entre história e música bem como destacar e 

interpretar algumas canções que cunharam críticas à sociedade e política brasileira da época. 

O autor procura deixar claro logo em seu resumo que: 

 

O rock nacional dos anos 80 foi entendido nesta dissertação como portador 
de significados e representações políticas. Distante portanto de definições 
que procuravam, e ainda tentam, aprisiona-lo sob o rótulo de alienação 
política e da rebeldia sem causa (ENCARNAÇÃO, 2009, p. 6). 

 
Em sua reflexão sobre história e música, Encarnação(2009) sinaliza a existência de 

alguns autores importantes para a reflexão do rock frente a aspectos importantes como o 

político, por exemplo. Para ele, esta questão foi bem pensada pelo jornalista Roberto Muggiati 

(1981) em sua obra Rock, o grito e o mito: a música pop como forma de comunicação e 

contracultura. Segundo Encarnação (2009), esta obra é importante porque “oferece um 

painel, um panorama da história do rock americano e inglês, procurando elucidar desde os 

primeiros acordes do gênero quanto sua ascensão e suas mutações ao longo da história 

recente.” (ENCARNAÇÃO, 2009, p. 18). 
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Além disso, a dissertação de Fábio Francisco Feltrin de Souza (2005), Canções de um 

fim de século: história, música e comportamento na década encontrada (1978-1991)também 

aponta o recorte temporal que abrange, essencialmente, a década de 1980. Para o autor, este 

período foi muito representativo, pois trouxe à tona novas visões de mundo que não mais se 

baseavam em ideologias de caráter teleológico ou mesmo para o engajamento político de uma 

elite letrada frente a uma ditadura militar que já mostrava o seu desgaste no início da década, 

culminando em seu fim em meados de 1985.  

Segundo ele, as letras de bandas de rock deste período trouxeram à tona, por meio de 

novas práticas, um outro estar-no-mundo para os jovens da época. Segundo De Souza (2005), 

existia, neste período, “também um certo desencanto com a vida e ao mesmo tempo um 

pavoroso medo da morte, medo do futuro, por conta do advento da AIDS e da iminência de 

um conflito nuclear entre EUA e URSS” (DE SOUZA, 2005, p. 11). Assim, a sua dissertação 

foi desenhada no objetivo de perceber as rupturas que deram lugar a novos paradigmas que 

fariam parte do século XXI por meio das letras de músicas de bandas de maior destaque na 

década de 1980.  

Cristiano Vinicius de Oliveira Gomes (2008), em seu texto dissertativo, Depois do 

começo – as composições de Renato Russo: modernidade – uma leitura da identidade 

cultural na geração dos anos 80,chama a atenção não só para o fato da década de 1980 ter 

sido um período de abertura política no Brasil, mas também de uma abertura vivida pela 

historiografia com relação à inserção de novos objetos e abordagens que para ele foram 

negligenciados pela academia até então. 

O autor ainda coloca que é necessário se trabalhar com letras de músicas para a 

compreensão de novas construções culturais vividas nesta época, chamando a atenção para a 

necessidade de redefinições metodológicas na historiografia para que se alcance não só 

questões como estas, mas, outras que vieram à tona no fim do século XX com a quebra de 

muitos paradigmas já comentados neste texto. Nesse sentido, afirma Gomes (2008): 

 

Trabalhar com letras de música, como uma abertura para elucidar os 
caminhos para a construção da identidade cultural, é reforçar a emergência 
dessa redefinição metodológica e perceber objetos competentes em ressaltar 
novas perspectivas perante a pesquisa a qual se destina. (GOMES, 2008, p. 
9). 

 
Para Gomes (2008), é necessário entender que algumas concepções modernas foram 

quebradas e que, portanto, certos modelos de pensamento não podem ser mais vistos da 

mesma forma como foram até meados do século XX. Segundo ele, é necessário que se 
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compreenda esta questão para que se consiga enxergar que novas concepções de identidades 

foram construídas e possibilitadas muito por conta da ruptura de paradigmas. O autor reflete 

as novas relações identitárias vividas pela juventude brasileira neste período a partir das letras 

de Renato Russo e mostra que: 

 

Nesse cenário, a obra de Renato Russo torna-se um objeto de análise rico, ao 
buscar elucidar a crise da modernidade e sua definição identitária perante as 
novas situações experimentadas. Suas composições indiciam a complexidade 
dos referenciais identitários construídos em novos paradigmas, como 
representação de carências e interpretações das relações estabelecidas entre 
os indivíduos e destes com as instituições que teoricamente os definem como 
cidadãos. (GOMES, 2008, p. 20). 

 
 Assim, apesar de se notar uma certa carência em termos quantitativos com relação a 

estudos que deem conta da experiência do rock no Brasil, não se pode dizer o mesmo quanto 

ao aspecto qualitativo destes textos, haja vista o esforço claro e a responsabilidade 

demonstrados pelos estudiosos que buscaram quebrar certos paradigmas acadêmicos e 

historiográficos ao trabalharem fontes e temporalidades que ainda provocam desafios 

metodológicos caros aos historiadores. Certamente, a existência destes e outros tantos estudos 

acabam por contribuir para esta redefinição e enriquecimento do debate. 

 O I Congresso Internacional de Estudos do Rock, ocorrido em Cascavel – Paraná, em 

2013, chama a atenção para a emergência de encontros que abordem esta temática. Sua 

temporalidade recente traz questionamentos a respeito do posicionamento da produção 

acadêmica sobre o tema e ainda coloca em questão a necessidade de fomentar eventos que 

deem conta de uma discussão historiográfica mais incisiva sobre estas problemáticas. 

 A existência deste primeiro Congresso foi muito importante para o crescimento do 

debate em questão, pois, a quantidade de estudos apresentados em seus anais é significativa e 

mostra que o receio de trabalhar recortes temporais mais recentes tem diminuído já que foram 

apresentadas pesquisas que abordam a década de 1990 e o que ela trouxe de significações para 

o cenário roqueiro no país.  

Além disso, por se tratar de um evento de caráter internacional, as experiências 

vivenciadas por meio do rock em outros países também foram analisados, o que pode ser 

observado no texto A história do rock nacional argentino e brasileiro e suas nuanças no 

período de ditadura militar escrito por Silvana Lazzarotto Schmitt e Ana Renata Lazzarotto 

(2013). As autoras se propõem a refletir acerca do rock argentino e brasileiro entre as décadas 

de 1960 e 1980, bem como perceber de que forma as ditaduras dos respectivos países agiram 
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ou reagiram frente a este gênero musical “dedicando-se especialmente ao estudo de músicos 

que foram exilados” (SCHMITT e LAZZAROTTO, 2013, p. 1). 

Uma importante questão abordada em alguns trabalhos deste evento foi a alteração do 

cenário do rock no Brasil com relação a mercado, divulgação e mídia. Isto porque, a partir da 

década de 1990, as formas de se gravar e divulgar produtos musicais sofreram uma grande 

mudança como decorrência do advento da internet e das possibilidades criadas por esta para a 

busca de novos meios para gravação e divulgação de produtos musicais que não faziam parte 

de um mercado de massa, já que o sistema fonográfico sempre foi composto por grandes 

gravadoras muito seletivas e que visam a seus próprios interesses e percepções 

mercadológicas. 

Para contrapor um mercado voltado para as massas surgiu, portanto, um cenário 

underground, identificado também como Indie Rock, em que gravadoras menores passaram a 

existir em maior número, propiciando que bandas pudessem gravar seu material e divulgá-lo 

da forma como quisessem ou pudessem. Sobre estas novas relações de mercado no cenário 

underground, Campos (2013) explica que: 

 

Há sempre uma confusão quando nos referimos à indie como sinônimo de 
independente. E, na verdade, o é, se levarmos em consideração o fato de que 
a palavra indie nada mais é do que uma corruptela da palavra independent 
(do inglês = independente em português). A expressão deriva do ethos faça-
você-mesmo, não inaugurado, mas fortemente disseminado e posto em 
prática pelo movimento punk e o que se seguiu daí, como o póspunk, por 
exemplo. O faça-você-mesmo, só para lembrar, pressupõe que os músicos se 
tornam eles mesmos responsáveis pela produção, divulgação e circulação do 
álbum, sem que haja a intervenção da grande indústria fonográfica 
(CAMPOS, 2013, p. 1). 

 

 Outro aspecto importante observado em alguns dos trabalhos apresentados no 

Congresso é a tentativa de alguns estudiosos em ressignificar a ideia que muito acompanhou o 

rock brasileiro, de que este seria um segmento cultural alienado. Trabalhos intitulados como o 

Breve histórico do rock nacional: entre letras e ideais, um instrumento de protesto 

político,escrito por Elocir Aparecida Corrêa Pires e Maira Vanessa Bär (2013), tentam dar 

conta da ruptura desta marca que, por vezes, tanto prejudicou um maior debate sobre o 

cenário roqueiro no Brasil. Segundo elas, após o período de restrição dos direitos políticos no 

Brasil, 

 

A música foi um dos meios de transmissão do grito pela liberdade em busca 
da democracia, acreditando que esta deveria ser também, uma forma de 
conscientizar às pessoas, de ser revolucionária e não só capaz de servir a 
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cultura lúdica, mas mover as massas para a revolução social e política. Dessa 
forma, através de bandas e letras marcantes, o gênero rock foi se 
intensificando, sendo até hoje muito expressivo na sociedade, aonde muitas 
músicas são tocadas e cantadas principalmente em movimentos de protestos 
políticos (PIRES; BÄR, 2013, p. 9). 
 

 Outros trabalhos apresentados no evento em questão também trouxeram à tona uma 

outra tendência para os estudos sobre o rock no Brasil, que é o de pensar esta temática a partir 

de um recorte espacial mais voltado para a história regional ou local. Isto porque, por meio do 

cenário underground citado acima, que é caracterizado por uma maior autonomia das bandas 

em poder gravar e divulgar os seus materiais, foi possível a eclosão de cenários de rock em 

grande parte do país, fazendo com que grupos roqueiros pudessem ganhar espaço em suas 

regiões, diversificando, assim, a cena rock do Brasil, que aos poucos trouxe à tona uma 

pluralidade que só enriqueceu este segmento cultural. 

 Os estudos de Marlon Citon (2013), Queda, ascensão, dominação: considerações da 

cena black metal em Curitiba nos anos 90 e Keila Michelle Silva Monteiro (2013), O rock na 

Amazônia: peculiaridades desse gênero na história da música urbana em Belém do Pará 

evidenciam a necessidade de ampliação do debate com relação a novas fontes encontradas na 

sociedade imagética atual. Citam, por exemplo, a dificuldade em trabalhar com o black metal, 

que é um segmento do rock androll, na historiografia; isto por conta da própria consolidação 

recente do black metal e também por ele ter se estruturado academicamente mais no âmbito 

antropológico. 

 Para um estudo mais sistemático sobre este viés musical em Curitiba, no Paraná, o 

autor não se limitou às fontes convencionais e usou materiais dos mais diversos para poder 

compor o processo histórico; tais como: álbuns, mini-albuns, encartes e letras de músicas. O 

seu trabalho acaba por demonstrar, então, a existência de muitas cenas que se compunham a 

partir do black metal, mas que em cada região acabou ganhando uma singularidade, pois cada 

cenário se compõe a partir de um contexto específico que, direta ou indiretamente, interfere 

nestadinâmica regional ou local, a exemplo da cena musical em Belém do Pará, evidenciada 

por Monteiro (2013). 

 

Considero importante fonte de pesquisa o músico que produz esse gênero 
que já foi considerado “jovem” e que arrasta multidões para seus shows, seja 
aquele que prima pelo bom e velho rock’n’roll, seja aquele que nem 
menciona o gênero em suas entrevistas, cada um com o seu sotaque, sua 
criatividade, deixando o seu legado para a história do rock (MONTEIRO, 
2013, p. 16). 
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 Assim como no Paraná e no Pará, na Bahia, também foi construído um cenário 

roqueiro com sotaque e criatividade específicos. No caso baiano, observa-se uma profusão 

inicial deste gênero por meio das obras de Raul Seixas que, na década de 1970, ajudou a 

popularizar canções que traziam a influência do rock androll tanto musical como 

esteticamente. Desde então, um espaço foi aberto para novas bandas de rock baianas se 

desenvolverem, principalmente, a partir da maior facilidade em se gravar materiais na década 

de 1990 com o advento do cenário underground já comentado neste texto.  

 Bandas como Úteros em fúria, Dr. Cascadura (hoje somente Cascadura) e Brincando 

de Deus conquistaram um público alternativo, principalmente na cidade de Salvador na 

década de 1990, fazendo com que as suas canções sejam lembradas por muitas pessoas até 

hoje. Em 2008, por exemplo, em uma premiação musical relevante realizada pela MTV 

Brasil, a banda Pitty e a banda Cascadura fizeram uma homenagem ao ex-guitarrista da banda 

Úteros em fúria, Emerson Borel, que faleceu em 2004, cantando uma música da banda 

homenageada.  

Ao cantarem a música em questão, as bandas Pitty e Cascadura evidenciaram o 

quanto a Úteros em fúria foi relevante para a cena rock independente na Bahia na década de 

1990, e ao mesmo tempo ajudaram no fortalecimento da memória do rock no estado, além do 

fato de terem dado visibilidade à existência deste cenário em um programa de alcance 

nacional. Desta forma, nota-se que bandas de rock baianas contemporâneas, como Vivendo do 

ócio e Maglore, ainda alcançam, mesmo que com as dificuldades com relação a abertura de 

espaço para o rock na mídia de massa, um relevante destaque no país, principalmente, em 

meios voltados para o público deste viés cultural, como a internet.  

Entretanto, mesmo que com uma rica historicidade, a produção acadêmica sobre o 

rock baiano se mostra incipiente, a despeito da gama de problematizações que podem ser 

elaboradas sobre esta temática. Não obstante, alguns estudos sobre este segmento musical na 

Bahia começam a ser desenvolvidos, frutos do esforço dos pesquisadores do tema em questão 

e da percepção sobre a necessidade de uma maior atenção sobre este fenômeno na sociedade 

baiana.  

Um estudo que exemplifica esta realidade é o de Daniel Rebouças (2009), O rock na 

Bahia: uma construção de história social do rock, que procurou sinalizar possibilidades de se 

trabalhar uma história social do rock a partir das aberturas notadas na historiografia em 

meados do século XX. O autor elaborou um panorama da produção acadêmica que ajuda na 

construção de novos estudos sobre o tema e coloca que, já no período da ditadura militar, 
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existiam bandas baianas que procuravam espaços para tocar e que também os ajudassem a 

fugir da censura vivenciada na época.  

 

Apesar das dificuldades em veicular sua produção na mídia local, havia uma 
circulação entre os colégios e shows nos teatros de Salvador. A Mar revolto 
e outras bandas buscavam seus espaços para tocar dentro da cidade de 
Salvador, mas sob vigilância e censura da sociedade e da própria Policia 
Federal (REBOUÇAS, 2009, p. 115).  

 
 Outros trabalhos voltados para este tema se encontram na área de comunicação. Em O 

surgimento de uma comunidade emocional em torno da música: um olhar sobre o palco do 

rock, AracelliRacelli Olívia Macêdo Santos (2012), por exemplo, se volta especialmente para 

o Festival Alternativo Palco do Rock, que, segundo ela, “há dezoito anos é produzido em 

Salvador durante o Carnaval, atuando como uma opção de lazer e entretenimento para os 

roqueiros soteropolitanos” (SANTOS, 2012, p. 6) e que, com o passar do tempo e com o 

crescimento do evento, também foi atraindo muitas pessoas de outros lugares, principalmente 

do interior da Bahia. 

 Este trabalho, apesar de não ser historiográfico, se mostra relevante para os 

historiadores interessados em se debruçar sobre o rock baiano, pois traz à tona o processo que 

ajudou a fazer com que o festival em questão se tornasse notável por destacar o rock como um 

segmento musical que por muitas vezes se encontra marginalizado, principalmente dentro de 

uma dimensão midiática que recorrentemente preza aquilo que é facilmente massificado. 

Além disso, o texto coloca reflexões muito consistentes a respeito do poder agregador 

mostrado pela música, bem como a “sua capacidade de se reconfigurar com as necessidades 

do tempo” (SANTOS, 2012, p. 12).   

 Uma obra que merece destaque neste texto é o Rock baiano: história de uma cultura 

subterrânea pelo esforço demonstrado por Ednilson Sacramento (2002) em fazer um 

apanhado substancial que abordasse diversas dimensões daquilo que foi o cenário alternativo 

baiano desde seu início até começo dos anos 2000. Apesar do não compromisso com o rigor 

acadêmico, o livro se mostra relevante por possuir muitas entrevistas com pessoas que 

participaram deste processo das mais diferentes formas e que, de alguma maneira, sentiram a 

necessidade de colocar a sua experiência vivida nos relatos. 

 Desta forma, a obra pode auxiliar o pesquisador que se proponha a estudar a temática, 

pois proporciona um mergulho sobre as vivências do rock nos espaços ‘subterrâneos’, 

principalmente, na cidade de Salvador. Sacramento coloca o cenário alternativo roqueiro 

como uma cultura subterrânea, pois, para ele, este segmento conflita, desde a sua inserção na 
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Bahia até atualmente, com as culturas de massa tão colocadas como expressão primeira da 

identidade baiana, principalmente, pela mídia de maior destaque no estado. Sobre aquilo que 

motivou tantos anos de dedicação a uma obra que se mostrou desafiadora desde o seu início, o 

autor coloca que: 

 

Mas, quais razões levariam alguém a esse temerário ofício? A vontade de 
falar por aqueles que não falam. O tesão em contar para o mundo aquilo que 
se considera o “máximo”, crente que se está ‘abafando’ ao fazer uma viagem 
contra a correnteza. Dar o que falar. Dar um tapa na má memória dos 
descontraídos habitantes da terra natal. Dentre estas, outras justificativas 
serão adicionadas com o tempo (SACRAMENTO, 2002, p. 11). 

 
 Infelizmente, quantitativamente, como já foi frisado anteriormente, a produção 

historiográfica sobre esta temática não acompanha o mesmo ritmo das produções musicais 

que estão atreladas ao cenário roqueiro nas cidades baianas. Este problema pode ser 

especialmente notado na cidade de Feira de Santana, na Bahia, que, apesar de possuir uma 

cena rock que busca manter-se ativa de forma organizada, ainda não alcançou um espaço nas 

produções acadêmicas mesmo com o avanço de estudos que se voltem para a história da 

cidade.  

Mesmo com o crescimento das pesquisas sobre Feira de Santana, não houve até o 

momento o necessário interesse ou as condições, por parte dos estudiosos, para se falar do 

rock feirense nos espaços acadêmicos. Certamente isso se deve muito aos desafios 

metodológicos que a temática traz em si. Entretanto, cremos que já há condições para que tal 

empreitada seja iniciada, de modo a que se comece a sanar esta lacuna historiográfica. Esta é 

a nossa proposta e intenção.  
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2O CENÁRIO ROQUEIRO FEIRENSE  

 

 

O cenário cultural na Bahia, entre 1980 e 2000,tem se constituído principalmente a 

partir dos moldes daquilo que foivivenciado na sua capital, Salvador, a partir da década de 

1980. Esse período foi marcado por um maior desenvolvimento e estruturação do carnaval 

soteropolitano que acabou por gerar uma grande lógica de mercado de bens de serviços 

simbólicos que influenciaram naquilo que foi sinalizado pela mídia de massa, nas últimas 

décadas, como cultura baiana.  

Os anos que antecedem esta década foram caracterizados por um certo esvaziamento 

de artistas baianos em sua terra de origem, já que a indústria musical ainda era pautada, 

principalmente, no eixo Rio de janeiro e São Paulo (DE OLIVEIRA, 2002).Tal eixo atraiu os 

artistas baianos no período que antecede o mercado em torno da axé musice a indústria em 

torno no carnaval e estessó passaram a termaior perspectiva de crescimento e 

desenvolvimento,dentro da Bahia, a partir do momento em que a festa carnavalesca passou a 

despontar como um mercado de grande retorno financeiro. 

É importante frisar que não se quer, nesta reflexão, reduzir tal festejo e toda sua 

riqueza simbólica à uma simples lógica mercadológica, pois, é inegável a sua importância 

histórica para os diversos grupos negros e muitos outros que a viram, inclusive, como um 

movimento aonde as suas expressões culturais pudessem ser vivenciadas a partir da tomada 

das ruas. O que se procura entender neste espaço é a maneira pela qual a ideia que se faz 

sobre a cultura baiana contemporânea se formou a partirdo reflexo daquilo em que se 

transformou o carnaval soteropolitano à medida em que aaxé musicdespontou, com a ajuda do 

discurso midiático,como gênero musical de grande apelo popular.  

 Assim, a partir da década de 1980, constituiu-se uma indústria musical extremamente 

empreendedoraem torno da axé musice da festa carnavalesca que, segundo De Oliveira 

(2002), acabou por mobilizar uma estrutura de mercado de bens eserviços simbólico-culturais. 

Tal estruturação, constituída por uma rede de criadores e produtores, se fortaleceu 

principalmente a partir da presença do empresariado que viu nos trios elétricosuma 

oportunidade de propagação de sua marca. 

Assim, como destaca De Oliveira (2002), toda a estruturação dessa indústria, que 

abarcava umcomplexo mercado, foi muito atrativa para diversos segmentos da sociedade 

baiana, justamente porqueadquiriu uma dinâmica que se mostrava como grande possibilidade 

de ganhos.Este mercado foi sedutor para os artistas locais que viam, agora, um meio de não 
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mais precisarem se deslocar de seu Estado para viver de sua arte efoi atrativo para o turismo, 

que também viu um caminho de se fortalecer dentro dessa rede, principalmente, por entender 

que a festa ocorre em um período, o veraneio, que é sedutor por si só para uma cidade 

litorâneacomo é Salvador.Associava-se, desse modo, a vinda do turista para a cidade, por 

conta da festa, a uma estadia mais longa em que o verão pudesse ser aproveitado. 

Para impulsionar esta indústria cultural, foi necessário estimular um mercado 

publicitário que tinha a mídia de massa como uma grande ferramenta de divulgação desta 

complexa indústria.Rubim (2000)mostra como houve, com a popularização da música baiana, 

um aumento no número de rádios em Salvador até a década de 1990. Assim, ocrescimento de 

meios de comunicação local que exploraram o axé music como a música baiana da época, 

acabou por propiciar uma maior divulgação deste gênero musical em uma escala crescenteque 

estimulou, por sua vez, o desenvolvimento de relações de identidade. 

O autor identifica todo este cenário que envolve cultura, mercado, indústria como um 

movimento que se comprometeu a difundir, além da indústria em si, uma identidade que 

projetou Salvador como uma cidade extremamente movimentada e frenética em contraponto a 

uma Bahia vagarosa, como foi associada a cultura baiana até então. Ao se referir às mudanças 

ocorridas no comportamento da mídia baiana com relação aos novos fluxos culturais, Rubim 

(2000) frisa que tal movimento não tratou apenas de vender produtos específicos associando-

os à chamada música baiana. Para ele, o movimento foi mais amplo e tratou-se de: 

 

Consolidar e difundir uma nova identidade da Bahia: em lugar da antiga 
“boa terra”, marcada por um ritmo lento, preguiçoso, “malemolente”, tem-se 
agora um ritmo acelerado dos corpos em frenéticas danças e uma 
“ritmicidade” vigorosa dos tambores que constroem a terra da felicidade e 
fazem da alegria “um estado chamado Bahia (RUBIM, 2000, p. 86). 

 
 Assim, percebe-se que o axé musicdespontou, nesta época, como o grande expoente de 

uma cultura de massa que, apesar de se consolidar na capital Salvador e seu recôncavo, é 

associada à Bahia como um todo, traduzindo-se como a grande referência da chamada cultura 

baiana. Dessa maneira, Feira de Santana, cidade do interior da Bahia,localizada a 108 km da 

capital, acabou por receber esta influência da axé musicna constituição de seus fluxos 

culturais.  

 Esta influência é claramente notada por meio da Micareta, carnaval fora de época que 

ocorre na cidade, atualmente no mês de abril, e que se consolidou como uma grande festa de 

cunho popular que também mobiliza muitos bens de consumo simbólicos que acabam por 

ultrapassar, assim como o carnaval soteropolitano, a temporalidade da festa. 
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 Como em Salvador, a grande mídia de massa também via nesta indústria cultural da 

cidade feirenseuma forma de lucratividade muito grande, já que se trata de um mercado de 

forte apelo popular.Entretanto, é importante ressaltar que a Micareta não surgiu quando o 

carnaval soteropolitano despontou com grande estrutura na década de 1980. Ela já existia em 

um período anterior a este, mas, também não tinha uma relação tão forte com o empresariado 

como veio a ter depois que a axé musicpassou a mobilizar um forte mercado cultural na 

capital. Em Feira de Santana, a relação da cidade com a Micareta é antigade tal maneira que 

não se quer esgotar, nesse texto, as reflexões sobre a história dessa festa de grande 

importância para a cidade. O que se pretende é a compreensão sobre as mudanças na sua 

composição,no momento em que o carnaval de Salvador ganhou grande expressividade 

nacional a partir da década de 1980. Tais transformações dizem respeito a uma maior 

valorização das características vistas no carnaval soteropolitano e dos artistas daaxé music em 

detrimento da dinâmica local vivenciada na Micareta, percebendo-se, assim, um 

aprofundamento da lógica carnavalesca da capital na festa feirense. 

Dessa forma, observou-se uma presença crescente de artistas da axé musicvindos da 

capital que passaram a ser colocados como imprescindíveis para a realização da Micareta a 

ponto dojornal Folha do Estado (2001), trazer um texto com o título Vereador teme que 

artista feirense fique fora da Micareta(VEREADOR TEME QUE ARTISTA FEIRENSE 

FIQUE FORA DA MICARETA, 2001, p. 2) que abordou um incômodo por partede políticos 

locais e de outros setores da sociedade com relação ao tratamento dado pela Secretaria de 

Cultura, Esporte e Lazer aos artistas feirenses na Micareta. Na matéria, nota-se que o espaço 

reservado para os grupos locais era o palco fixo e, para aqueles que eram mais valorizados, 

entenda-se, os artistas “de fora”, reservavam-se os trios elétricos.  

 É importante notar que adiferença, com relação a atenção dada aos artistas que eram 

destacados no carnaval soteropolitano e os artistas feirenses, se dava por conta de uma lógica 

de mercado que acreditava que a festa poderia ser muito lucrativa por meio de atrações 

compostas por destaques da axé musicconsagrados na mídia,estratégia que vendia Feira de 

Santana como a cidade que promovia a maior Micareta do Brasil. 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO DE UM CENÁRIO UNDERGROUND EM FEIRA DE 
SANTANA  
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A difusão de uma suposta ‘cultura baiana’, de caráter homogêneo, a partir deuma 

musicalidadedesenvolvida na capitale pretensamente representativa da cultura de todaa Bahia, 

acabou por estimular o desenvolvimento e/ou afirmação de outras identidades que buscaram 

meios de existir como alternativa dentro de um cenário musical e cultural massificado. Tal 

busca era para, inclusive, desmistificar a ideia de cultura baiana uniforme,trazendo à tona 

outras Bahias, que praticavam e vivenciavam outros ritmos que iam além da axé music.  

Assim, na Bahia, existiram cenários culturais independentes e um deles tinha o rock 

como um grande expoentemobilizando grupos que não se identificavam com a chamada 

cultura baiana e que precisaram buscar outros meios para obter espaços de sociabilidade e 

transgressão que lhes fizessem sentido. Em Feira de Santana, existiu um cenário roqueiro 

relevante entre meados das décadas de 1990 e 2000 aonde sujeitos buscaram alternativas de 

entretenimento que lhes propiciassem conversar e ouvir aquilo que fugisse do que era 

colocado como padrão pela mídia de massa da época.  

Benevides (2000) conta que o grunge4, despontado como rock alternativo, foi o último 

grande momento do rock mundial. Apesar do texto ser do ano de 2000 e o recorte desta 

pesquisa alcançar um período posterior a este, de fato, depois do grunge, que teve a banda 

estadunidense, Nirvana, como grande expoente, ainda não houve um fenômeno que superasse 

o seu alcance no sentido de mobilizar o surgimento de novas bandas com estéticas, 

sonoridades e ideologias que seguissem uma mesma correnteidentitária. Muitas bandas de 

rock de grande relevância surgiram depois dos anos 2000, mas não se observou um 

movimento que mobilizasse tantos jovens e bandas como fez o grungena década de 1990. 

Assim, observa o autor: 

 

O gênero de rock predominante na década de 90 foi o chamado rock 
alternativo. Seus traços característicos podem ser delineados através de três 
dimensões. Em primeiro lugar, na dimensão estética ressalta o estilo pós-
punk estadunidense. Bandas alternativos como REM, SonicYouth, Husker 
Du, Pixies fundiram os estilos punk, new wave e hardcore a sonoridades 
oriundas de diversos gêneros como o funk, o heavy metal, o folk, o pop e, 
pode-se afirmar, até mesmo à Bossa Nova, se caracterizando pela reunião de 
diversos estilos como um todo (BENEVIDES, 2000, p. 250).  

 

                                                           
4O grunge movimentou um mercado cultural e fonológico na década de 1990 trazendo a noção de rock 
alternativo com influências já citadas por Bevenides (2000) no trecho acima. O gênero, conhecido como 
movimento por muitos, surgiu na cidade Seatle, nos Estados Unidos da América e, além de ter a banda Nirvana 
como grande expoente, ajudou a despontar bandas como Mudhoney, SoudGarnden, Alice in Chains e Pearl Jam. 
Para melhor compressão à respeito do tema, recomenda-se o documentário intitulado como Hype! disponível no 
link: https://www.youtube.com/watch?v=C5AFs0RrGZI 
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 Nota-se, então, que a década de 1990 foi caracterizada por diversos estilos dentro do 

rock androll e, principalmente, por uma certa ideia de preservação da autenticidade do rock. 

O grunge, segundo Benevides (2000), “se constituiu sob as influências do punk, a partir de 

pequenos selos e gravadoras locais e preservando aspectos atitudinais e ideológicos 

marcadamente contra a lógica do mainstream5” (BENEVIDES, 2000, pp. 249-250) fazendo 

com que, dessa maneira, ogrungese coloque como a última grande influência até o período em 

que se trata esta pesquisa. 

 Apesar do cenário heterogêneo que se constituiu em Feira de Santana e que, portanto, 

abarcava bandas dos mais diversos segmentos dentro do rock, o grunge influenciou e 

reforçou, ao menos, a ideia pela qual o movimento punk já havia se construído anteriormente: 

oDo It Yourself, em português, “faça você mesmo”. O que se observa é que esta espécie de 

lema foi muito forte no sentido de envolver aqueles que buscavam construir espaços de 

autonomia para o rock em suas regiões, principalmente, em cenários em que a cultura de 

massa, no caso da Bahia a partir da axémusic, pareceu ter preenchido todos os espaços 

possíveisnos meios midiáticos e públicos.  

 No panorama nacional, Janotti Jr (2003) conta que, a partir da década de 1990, a 

chegada da versão nacional da MTV (Music Television) se configurou como uma cadeia 

midiática voltada para o rock em que os roqueiros puderam ter acesso a muitas bandas 

internacionais e nacionais, além de ser também um caminho de possibilidades para bandas 

novas mostrarem o seu trabalho. Chico Science & nação zumbi e Mundo Livre S.A.foram duas 

bandas pernambucanas que alcançaram grande popularidade no rock nacional nesta época. 

Ambas, também trouxeram à tona a ideia do alternativo em suas criações, no sentido de 

agregar outras linguagens e musicalidades dentro daquilo que era proposto. 

 

Como nessa época a MTV possibilitava ao rock uma existência 
independente do grande mercado fonográfico, as gravadoras começaram a 
apostar em lançamentos segmentados. Assim, a gravadora Sony lançou em 
1994 Da lama ao caos, primeiro LD de Chico Science & nação zumbi que 
deu novo fôlego ao rock nacional. [...] Essa nova configuração do pop rock 
tupiniquinpossibilitou maiores experimentações e um distanciamento dos 
modismos do mercado fonográfico. Assim, independentemente da axé 
musicou do pagode, os roqueiros já haviam estabelecido sua própria rota de 
vendagens, shows e troca de informações (JANOTTI JR, 2003, p. 100). 

                                                           
5O denominado mainstream (que pode ser traduzido como “fluxo principal”) abriga escolhas de confecção do 
produto reconhecidamente eficientes, dialogando com elementos de obras consagradas e com sucesso 
relativamente garantido. Ele também implica uma circulação associada a outros meios de comunicação de massa 
[…]. Consequentemente, o repertório necessário para o consumo de produtos mainstream está disponível de 
maneira ampla aos ouvintes e a dimensão plástica da canção apresenta uma variedade infinita, em boa medida, 
pelas indústrias do entretenimento e desse repertório. (FILHO E JÚNIOR, 2006, p. 18). 



33 

 

 
 Entretanto, apesar da existência de um novo mercado voltado para o rock, este gênero 

ainda se mostrava segmentado e consolidado em um eixo mais voltado para o sudeste. Apesar 

do movimento manguebeat6, em Pernambuco, ter dado um novo fôlego no cenário alternativo 

no Nordeste, na Bahia, e em Feira de Santana, a busca pela autonomia do rock ainda se 

mostrava um trabalho que demandava grande esforço. E foi por meio de ferramentas 

alternativasque bandas e produtores locais buscaram, em Feira de Santana, sem grande 

esperança de retorno financeiro substancial, lograr espaços de convivência onde se pudesse 

ouvir e vivenciar algo diferente daquilo que era colocado como padrão na época.  

Foi, por meio de um maior desenvolvimento e acesso tecnológico, que bandas 

puderam gravar suas músicas em pequenos estúdios da cidade, ou até mesmo em casa, como 

foi o caso da banda de rock feirense Lenora, e ainda puderam divulgar posteriormente por 

meio de cartazes e internet, esta última de modo incipiente já que ainda não era tão popular na 

época, através de um trabalho praticamente artesanal.Wendell Fernandes (2014), atualmente 

ativista7 cultural na cidade de Feira de Santana,e que fez parte da banda Lenora no início dos 

anos 2000, fala sobre a difícil relaçãodo cenário roqueiro da época e a mídia de massa da 

cidade feirense. Para ele, 

 

A mídia e a comunicação de massa não estavam muito preocupadas com o 
rock nessa altura, sobretudo na Bahia. A Bahia não tinha e não tem, ainda, 
quer dizer, tevea Tropicália e tal. Mas ela não teve posteriormente a isso, um 
movimento culturalque fosse abrangente de forma a fazer uma coesão de 
todo mundo (FERNANDES, 2014, p. 5-6).  

 
 Esta falta de busca por uma coesão,em que as manifestações culturais alternativas 

convivessem em um espaço mútuo ou recebessem uma atenção respeitosa semelhante àquela 

dada a cultura de massa na cidade, é colocada por ele em um tom de indignação, 

principalmentepor se tratar de uma pessoa que já tinha,na época, grande conhecimento das 

dificuldades em propor um evento que trouxesse um ar diferente para a cidade.  

Os depoentes mostram que aqueles que tentavam produzir eventos de rock na cidade 

se sentiam lesados, em muitos momentos, por não encontrarem espaços de divulgação mais 

direta para seus projetos. Emerson Carlos da Silva que organizou seis edições de um 

                                                           
6Movimento oriundo de Recife, Pernambuco na década de 1990. O manguebeat, segundo Janotti Jr (2003), 
“misturava, em seu início, jovens universitários, pessoas oriundas das cenas funk e hip hop, além de jovens da 
periferia que tocavam em bandas de samba reggae” (JANOTTI JR, 2003, P. 100). As bandas surgidas deste 
movimento que mais repercutiram nacionalmente foram Chico Science & nação zumbi e Mundo Livre S.A.  
7 Denominação colocada pelo próprio depoente. Segundo ele, ativista cultural lhe faz melhor referência do que 
produtor cultural, pois, o primeiro termo engloba um viés mais político e que, envolve, outras atividades 
relacionadas às artes, inclusive.  
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importante festival na cidade, o Feira Rock Festival, disse que este evento chegou a ser 

noticiado pelo jornal impresso Tribuna Feirense onde, segundo ele, foi possível encontrar 

algumas notas a respeito do festival entre os anos de 2001 a 2003.  

Entretanto, dos 129 jornais analisados, no acervo do Museu Casa do Sertão, referentes 

aos meses em que aconteciam este evento, março e outubro, no período colocado por 

Emerson, apenas o número 689 daTribuna Feirense citou o festival em uma nota sem o uso 

de imagens. Além disso, como se pode notar abaixo, o Feira Rock Festival foinoticiado em 

meio a outros eventos com bandas de expressão nacional não vinculadas ao seu trabalho 

enquanto produtor. Não há registro que sinalize para os nomes daqueles que organizaram os 

shows de grupos com projeção nacional citado por Rodrigues (2001), mas, o fato é que o 

Feira Rock Festival apareceu em um espaço aonde primeiro foi dada uma primeira projeção 

para atrações mais conhecidas pela mídia de massa, para só depois o festival feirense ser 

abordado.  

Assim, o que se esperou, a partir da fala de Emerson, foi ao menos uma nota que 

tratasse do festival em si. O confronto entre a memória do depoente e a quase ausência da 

presença do festival na mídia de massa local demonstra que o sujeito recriou a sua memória a 

respeito da relação deste evento com a imprensa local.Possivelmente, esta única nota 

intitulada como As pedras estão rolando pode ter tido uma significativa repercussão entre o 

público de sua loja e festival haja vista o fato do evento ter tido um espaço relevante dentro da 

nota encontrada. Infere-se, portanto, que tal projeção possa ter representado, nas lembranças 

de Emerson, uma presença mais significativa do festival na mídia feirense do que aquilo que 

realmente aconteceu. A seguir, temos a primeira parte do texto que aborda os eventos de 

projeção nacional, não vinculados ao trabalho de Emerson, como um grande acontecimento 

para a cidade: 

 

Parece incrível, mas está acontecendo. Os amantes do bom e velho rock n’ 
roll estão inebriados com a overdose de atrações de bandas e cantores do 
gênero que passaram aqui na cidade e tem agenda de shows marcados para 
os próximos dias. [...] Acho que alguém, no Olimpo, ouviu nossas preces, e 
soltou uma avalanche de shows, transformando a cidade numa verdadeira 
metrópole do barulho. [...] Começamos com a banda Penélope que veio 
lançar o seu mais novo CD, e se apresentou no salão da Euterpe Feirense, 
posteriormente passou por aqui o show magnético da banda O Rappa com 
participação da Geração Nômade, destilando sua versatilidade musical. 
Tivemos no domingo passado Charlie Brown Jr. E, fechando o mês de 
novembro, vão aportar aqui, na princesa do sertão, o melódico Jota Quest 
(RODRIGUES, 2001, p. 8). 
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 Observa-se que, primeiro, o autor chama a atenção para as atrações de renome 

nacional que vieram para a cidade naquela época. Tal escolha daquilo que seria tratado em 

primeiro lugar em seu texto, ou seja, as bandas enfatizadas pela mídia de massa nacional, fez 

com que Rodrigues (2001) perdesse a oportunidade de ampliar aquilo que era de importância 

local para maximizar a vinda daqueles que estavam de passagem pela cidade.Ainda assim, o 

Feira Rock Festivalganhou espaço relevante na nota que seguiudizendo o seguinte: 

 

Agora, se vocês pensam que acabou, suspirem fundo, pois, o melhor está 
acontecendo do paralelo a todos estes eventos. É o Feira Rock Festival, o 
maior do interior baiano que tem uma maratona de cinco finais de semana. 
Sendo que a primeira leva de shows ocorreu em 20 de setembro e vai até 18 
de outubro. O evento reúne nada mais, nada menos, do que 30 bandas 
regionais do mais puro e diversificado rock underground. Serrinha, 
Camaçari, Dias D’ávila e Salvador enviaram seus representantes e Feira está 
com a participação de seis bandas. [...]Para quem pensa que já estamos 
sedentos de tanto rock n’ roll, se engana, ainda restam duas semanas de 
adrenalina musical. Malefector, Deformity BR, Score Crow, dentre tantas 
outras vão fazer o piso do salão de festa da Euterpe Feirense balançar nas 
próximas semanas (RODRIGUES, 2001, p. 8). 

  
Nesse texto, Rodrigues (2001) enfatiza a importância e grandiosidade do festival que 

era conhecido como o maior do interior baiano, o que demonstra as grandes pretensões que 

Emerson Carlos da Silva projetava no evento e que serão melhor discutidas no próximo tópico 

deste texto. Não se pode negar que o autor tenta chamar a atenção para a realização do festival 

ao colocar o número de atrações, a quantidade de semanas no qual ele se realizava, além de 

dar espaço para os nomes de bandas feirenses como a Deformity BR,que será melhor abordada 

mais adiante. Assim, observa-se que autor demonstra ser um apreciador do rock ao escrever, 

em muitos momentos, na primeira pessoa do plural. Além disso, o fato de sua profissão de 

funcionário público aparecer no início da nota, parte não transcrita aqui, indica que ele não era 

um jornalista contratado, mas que, possivelmente, conseguiu um espaço para falar daquilo que 

ele poderia estar vivendo não só como observador, mas, também, enquanto público.  

 É lamentável que esta tenha sido a única nota encontrada, a respeitodo período 

indicado por Emerson,sobre o festival no jornal. Esta presença incipientedos eventos de rock 

da cidade, tanto do jornal impresso, quanto no meio televisivo, reforça aquilo queWendell 

Fernandes(2014) abordou em seu depoimento a respeito da mídia de massa, pois, ele conta 

que nas raras vezes em que a televisão local se mostrou presente nos eventos alternativos da 

cidade foi paratratá-los com umaformatação estereotipada e que, portanto, ao invés de ajudar 

a mostrar aquele movimento de maneiramais clara para um público maior, acabava 
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atrapalhando o cenário, no que diz respeito a sua busca por legitimidade.Sobre esta questão, 

Fernandes (2014)expõe em um tom de indignação que: 

 

Todas as vezes que a televisão apareceu, e eu me lembro de raras, era 
sempre para mostrar aspectos negativos da coisa. Por exemplo, teve um 
atropelamento no fim do Mac Rei8, a televisão foi lá cobrir o atropelamento, 
não o evento, o evento não lhe interessava, todas as vezes que o rock foi 
tratado em Feira de Santana, nomeado pela TV Subaé9, você assistia uma 
formatação ridícula, estereotipada do modelo. Tipo assim, o cara chegava, 
escolhia as pessoas menos conscientes do que estava acontecendo ali pra 
criar, pra fazer entrevistas que eram perguntas “porque você se veste de 
preto?”, “porque você gosta de rock?”, “porque a caveira...?” e isso acabava 
por ridicularizar todo um movimento, todo um esforço de diversas pessoas 
que estavam criando, que estavam tentando criar um cenário alternativo. 
Observe, quando eu falo alternativo aqui, eu não estou falando de alternativo 
no uso da música, estou falando do alternativo aqui como alternativa de 
entretenimento, pois, nós naquela altura, alguns conscientemente e outros 
inconscientemente,estávamos criando alternativas (FERNANDES, 2014, p. 
6).  

 
 Wendell Fernandes reforça a ideia de que o desejo desses grupos em pensar espaços de 

vivência fora daquilo o que era posto foi o grande motivador da constituição de um cenário 

roqueiro em Feira de Santana. Tal movimento é identificado, em muitos registros da 

documentação, como underground. Este conceito chegou a ser discutido no primeiro capítulo 

deste trabalho, a partir das reflexões de Cardoso Filho e Janotti Jr (2006). O seu significado 

corresponde, essencialmente,àquilo que está fora de uma circulação comercial mais voltada 

para a cultura de massa. O que faz com que o underground se manifeste a partir de uma 

articulação em um âmbito mais segmentado, portanto, menos comercial. 

 Alguns cartazes de shows da época fazem uma espécie de chamadopara queo público 

apoiasse o cenário roqueiro feirense, principalmente, por meio de sua presença nos eventos. 

Apesar de dizer que acha este termo inapropriado hoje em dia, porque o considera limitado no 

sentido de abarcar outras musicalidades que se veem à margem da mídia de massa, 

WendellFernandes admite que o que ele chama hoje de cenário independente, na época, era 

reconhecido, por uma maioria do segmento, como cenário underground. As imagens2 e 3, 

abaixo,correspondem a dois cartazes de eventos que ocorreram em Feira de Santana no final 

da década de 1990. Ambas tentam estimular e apontar, por meio de exclamações,para a 

necessidade de união e apoio mútuo para o fortalecimento do cenário underground da cidade. 

Além disso, algumas questões importantes podem ser notadas na documentação 

abaixo. Uma delas é o fato de que os sujeitos que estavam promovendo esses dois eventos 
                                                           
8 Lanchonete que era localizada, segundo os depoentes, na Avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana. 
9 Televisão Local filiada à Rede Globo. 
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buscaram elaborar um material de divulgação de baixo custo, sem imagens nem uso de cores, 

o que demonstra serem eventos desprovidos de apoio financeiro-comercial, e dos vultosos 

orçamentos promocionais característicos dos artistas e estilos midiáticos daquele momento. 

Apesar do seu baixo custo, porém, o uso das letras específicas que dissessem a respeito da 

identidade das bandas e do evento e a própria formatação dos flyers, asseguravam um padrão 

estético bem definido, com o qualos grupos procuraram certificar-se de que qualquer pessoa 

que olhasse os cartazes, entendesse que aqueles eventos eram de shows de rock e não de outro 

segmento musical.  

 
Figura 1Figura 2 

 

 
A apropriação da cidade também pode ser vista na documentação, pois, o apelo para 

fortalecimento do underground não foi para com a Bahia, o Brasil ou outra cidade, mas, para 

uma dimensão local de onde falavam os sujeitos, ou seja, Feira de Santana. Assim,a 

documentação sugere que era necessário tentar agregar um público consistente que 
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frequentasse regularmente os eventos de rock para que a alternativa de cenário cultural que se 

projetava fosse consolidada. 

 Isso era determinado principalmente pela falta de meios de divulgação que não 

fossem os cartazes colados nos muros de grande visibilidade na cidade. Tal tentativa de 

agregação também está evidenciada no valor simbólico para os eventos. O que reforça a ideia 

de que, aqueles que os promoviam, não esperavam, ao menos a princípio, um retorno 

financeiro realcom a promoção desses shows.  

Leonardo Guimarães, que também foi integrante, entre outras, da banda Lenora, fala 

sobre as dificuldades em divulgar os eventos por conta dos motivos já citados nesse texto. Ele 

conta que“antigamente tinha que fazer uns flyers10, sair igual a uns malucos entregando e 

colando cartazes pra caramba. Hoje ainda temos que fazer isso, mas, eu acho que a internet 

facilitou muito, criou um atalho para que facilitasse mais isso hoje porque naquela época era 

muito difícil” (GUIMARÃES, 2014, p. 2).  

Além disso, o que se nota a partir do contato com os depoentes, é uma clara 

necessidade deles em falar sobre a relação da mídia de massa com o cenário roqueiro que se 

almejava em Feira de Santana, ainda mais porque se tratam de pessoas que fizeram parte de 

bandas de rock da cidade no período e que tinham, segundo eles, dificuldades em estruturar 

um evento deste segmento e, principalmente, divulgá-los. 

Ao falar sobre as dificuldades de viver uma cultura undergroundem uma cidade do 

interior da Bahia em que o mainstreamse mostrava muito presente a partir da axé music, 

Fernandes (2014) coloca em seu depoimento que a cultura de massa parecia estar em todos os 

lugares na cidade e que tal presença marcante sufocou o crescimento de cenários musicais que 

se mostravam à margem daquilo que dava um grande retorno financeiro. 

 

2.2O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE UM CENÁRIO ROQUEIRO EM FEIRA DE 
SANTANA ENTRE AS DÉCADAS DE 1995 E 2005 

 

 

 Apesar de todas as dificuldades demonstradas até então, existe uma documentação 

que, embora não dê conta de detalhes a respeito do cenário roqueiro em Feira de Santana, 

sinaliza para uma vivência desenvolvida em contraponto àquilo que não era referência para 

determinados grupos da cidade. Os cartazes, depoimentos, fotos e vídeosaos quais tivemos 

acesso para a realização dessa pesquisa não são suficientes para equacionar a regularidade dos 

                                                           
10 Cartaz de divulgação para evento. 
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eventos, bem como para caracterizá-los com a precisão desejada. Entretanto, eles falam a 

respeito de muitas problemáticasque pretendemosanalisar nesse espaço, ainda que sem a 

pretensão de esgotá-las.  

 Assim, Yuri Ribeiro (2015), integrante da banda Deformity BR, iniciada em meados da 

década de 1990, conta que até este período, observou o cenário roqueiro feirense enquanto 

público e que, a partir de então, montou a banda da qual participa até hoje. Falou ainda que 

não lembra de ter existido shows de rock em Feira de Santana quando começou a ter maior 

entrosamento com os grupos roqueiros da cidadeentre os anos de 1993 e 1994. Segundo ele, 

os eventos se tornaram escassos depois que bandas que movimentaram o cenário em Feira de 

Santana, especificamente as de Heavy Metal,11se desfizeram, no início dos anos de 1990.  

 Yuri avalia que,no início dos anos de 1990, fechou-se um ciclo,iniciado no final da 

década de 1980,de articulação do cenário rock em Feira, que só foi revigorado em meados da 

mesma década, quando novas bandas, inclusive a Deformity BR, voltaram a organizar eventos 

na cidade. Ele conta que, apesar da ausência de shows nesse hiato entre aquilo que ele chama 

de ciclos, os grupos que se identificavam com o rock androll, não deixaram de se encontrar 

em alguns espaços da cidade para conversar, beber e trocar informações sobre as suas bandas 

favoritas. Em meados de 1995 então, não existiam eventos, mas existiam espaços de 

encontros como identificou Yuri:  

 

Na verdade, tinha um espaço comum. O pessoal punk aparecia muito e se 
encontravam no Ki Dogão que era na verdade uma lanchonete que tinha ali 
no térreo do Edifício Ana Muller12 e, pouco tempo depois, o pessoal acabou 
migrando para a praça do Gastão13. Tinha um outro espaço que o pessoal se 
encontrava pra ficar bebendo e jogando conversa fora que era, se eu não me 
engando, chamado de Salun,eu nunca entrei lá, mas, parece que era um bar 
meio temático e ele ficava na Barão de Cotegipe, ali já próximo a Getúlio 
Vargas (RIBEIRO, 2015, p. 2). 

 
 Como se observa, os grupos roqueiros em Feira de Santana eram muito diversos mas 

acabavam dialogando entre si apesar dos diferentes olhares sobre a vivência com o rock. Na 

fala de Yuri, nota-se a referência ao “pessoal punk”, assim, como em outros momentos, ele 

mencionou o “pessoal do metal”, referência ao Heavy Metal; os doissegmentos são 

aparentemente opostos dentro do rock,mas de acordo com os depoimentos colhidos, em Feira 
                                                           
11 OHeavy Metal é um segmento dentro do rock n roll e ele é muito caracterizado pela maior distorção nas 
guitarras e por letras que, em geral, falam de temáticas fúnebres. É importante salientar que no próprio Heavy 
Metal é muito diverso, pois, dentro dele, existem muitos outros segmentos como o Black Metal, New Metal, 
Thrash Metal eDeath Metal.  
12Encontra-se na Avenida Getúlio Vargas, Feira de Santana.  
13O Instituto Educacional Gastão Guimarães é um colégio tradicional na cidade localizado no centro e que fica 
em frente a uma praça, por conta da sua localização, ela ficou conhecida como “praça do Gastão”.  
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de Santana, dialogaram, ou pelo menos coexistiram, de certa maneira. O lugar falado pelo 

depoente, inclusive, é o do Heavy Metal,haja vista o fato de sua banda ser considerada parte 

desse segmento.  

 Yuri conta ainda que, quando a DeformityBR começou a se formar e a promover 

shows na cidade, foi preciso dialogar com outros grupos que se identificavam com outras 

referências dentro do rock. Isso se deu, segundo o depoente, pela necessidade de certa união 

entre os segmentos roqueiros para que o cenário pudesse existir de alguma forma, 

dadasasdificuldades encontradas para promover os eventos. Essa consciência sobre a 

necessidade do diálogo pode ter sido construída, inclusive, como resultado da percepção do 

‘fracasso’ das primeiras articulações roqueiras que constituíram o mencionado primeiro ciclo 

deste movimento na cidade, no início da década de 1990. Isso por que, quando perguntado 

sobre as motivações daquilo que ele chama de “paradeira” dos eventos e das bandas (fim do 

primeiro ciclo), Yuri identifica como um dos motivos, o radicalismo do público na época. Ao 

falar sobre tal questão, pondera: 

 

Eu acho que a análise é muito complexa nesse momento e instante porque se 
tem vários motivos que estavam se associando. Primeiro, o próprio 
radicalismo do meio e das pessoas que preferem não se abrir muito. Então, o 
meio por si só e a sonoridade já atraem poucas pessoas e quando as outras se 
mostram pouco receptivas tudo fica muito complicado.Até porque é normal 
que algumas entrem e, pouco tempo depois, lembrando que a maioria está na 
fase da adolescência e ao crescer um pouco, algumas achem que aquilo ali 
era uma fase e, então, tudo isso acaba influenciando na renovação do público 
em si de uma maneira mais geral. E ai coincidiu que acabaram as bandas e o 
público deu uma esfriada (RIBEIRO, 2015, p. 2).   

 
 Ao falar de um novo ciclo, em meados de 1990, Yuri conta que isso se deu, inclusive, 

por uma articulação promovida por sua banda. A relevância que o depoente 

confereàDeformity BR pode ser questionada ainda mais porque não se tem uma documentação 

consistente para confrontar esta informação. Ainda assim, o fato da banda Deformity BRser 

muito lembrada por outros depoentes e pelo fato da maior parte dos materiais disponíveis 

terem vindo do arquivo pessoal de Yuri Ribeiro, diz muito sobre a contribuição da sua banda 

para a movimentação do rock em Feira de Santana, na temporalidade deste estudo. Dessa 

forma, ele diz que: 

 

Com o advento da Deformity, a gente começou a fazer contato com o pessoal 
das bandas de Salvador, de Serrinha e aí a gente que passou a movimentar o 
cenário. Nessa época, nós estávamos montando show e removimentando e 
aquecendo novamente a articulação de shows no cenário de Feira de 
Santana. (RIBEIRO, 2015, p. 3). 
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 Ribeiro ainda fala que, nessa época, a banda conseguiu promover dois shows por ano e 

que a falta de uma consistente presença de público foi das principais dificuldades para uma 

maior regularidade de eventos. Um dos motivos dessa ausência das pessoas, segundo ele, 

foram os obstáculos com relação aos meios de divulgação.Assim como outros depoentes 

(Leonardo Guimarães e Wendell Fernandes), Yuri Ribeiroavalia que o advento da internet 

facilitou o cenário independente ampliando a comunicação entre bandas e a divulgação de 

seus trabalhos para um público maior. 

 É interessante notar que alguns cartazes, como o da imagem 2 sinalizam para shows da 

Deformity BR,que tem referências do metal,e doClube de Patifes,que se identifica como blues 

rock14.As duas bandas têm referências em princípio distintas, tanto estética quanto 

musicalmente, mas, ao perceberem que seria muito difícil formar um público consistente para 

cada segmento de maneira distinta, propuseram o diálogo em prol daquilo que Yuri chama de 

reaquecimento do cenário roqueiro em Feira de Santana. A sua fala seguinte é justamente 

sobre o reconhecimento da necessidade de agregação das bandas feirenses da época: 

 

Nessa época, a gente sempre buscava agregar pra poder, exatamente, formar 
o público porque era difícil fazer só com metal. Nessa época, a gente tinha 
conhecido o pessoal da extinta Visgueira do Reggae e aí lançaram a proposta 
de a gente manter uma regularidade tocando lá e, com isso, a gente pensou 
que seria interessante chamar outras bandas pra poder chamar as pessoas, o 
público. Porque, realmente, a Deformity tocar uma vez por mês que fosse 
não era tão atrativo e não se conseguiria manter a regularidade fazendo as 
pessoas irem pra ver sempre a mesma banda. Então, a gente começou a 
dialogar mais com bandas de outros segmentos e foi ai que, aliás, o Paulo 
brinca sempre comigo dizendo que nós fomos os padrinhos da Clube, pois, a 
Belzeblues tinha acabado, todo mundo tinha brigado e tal, ai ninguém mais 
acreditava numa novidade vinda de Paulo e ai a gente apostou e montou um 
dos primeiros shows da Clube de Patifes. (RIBEIRO, 2015, p. 4). 

 
 O Paulo, citado por Yuri Ribeiro, é o baterista da Clube de Patifes, Paulo de Tarso. Foi 

ele quem montou esta importante banda do cenário roqueiro em Feira de Santana após a sua 

anterior, Belzeblues, acabar. (TARSO,2013).A importância da Deformity BRe da Clube de 

Patifes, no final da década de 1990, reside, portanto, no fato de terem sido dois grupos que 

ajudaram em uma articulação do cenário nesse período, o que pode ser notado na fala de 

Leonardo Guimarães quando ele diz que: 

 

Quando eu vim aqui pra Feira, já existia um cenário bem forte até na época. 
Nessa época, tinham bandas como a Deformity, a Clube de Patifes, antiga 

                                                           
14O blues rock combina elementos do blues e do rock androll e enfatiza a presença de riffsna guitarra.  
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Belzeblues,que já eram bem atuantes nesse período e eram referências pra 
muita gente que estava tocando e toca hoje. (GUIMARÃES, 2014, p. 1).  

 
 Assim, a busca pelo diálogo entre bandas autorais na cidade, em meados dos anos de 

1990 até os anos 2000, funcionou, segundo Yuri Ribeiro, no sentido de agregar e formar um 

público que se fizesse presente não só nas praças, lanchonetes e bares da cidade, mas, 

também, nos eventos de rock genuínos de Feira de Santana. Ribeiro (2015), 

entretanto,observa que a falta de apoio dos setores públicos e privados ainda eram sentidos e 

acabava por dificultar que aquilo que se estava tentando como alternativa na época, ganhasse 

mais força e visibilidade. 

 Essa colocação de Yuri Ribeiro reforça aquilo que Wendell Fernandes colocou em seu 

depoimento acerca da ideia de que o cenário roqueiro buscado na época se configurou como 

algo que ia além do desejo de promoçãodo evento pelo evento. Mas o de alcançaralternativas 

de entretenimento para a cidade que não fossem só determinados pela cultura de massa.  

 Outro momento observado, no processo de articulação do cenário roqueiro em Feira 

de Santana, ocorreu no início dos anos 2000 quando um reaquecimento de eventos já pôde ser 

observado e acabou por fomentar um maior número de pessoas promovendo shows de rock na 

cidade.A partir disso, Yuri relata que “a movimentação ficou bem maior até 2000, 2001. Esse 

período estava bombando, pois, os shows estavam acontecendo de uma forma bem legal, com 

um público bem bacana e bandas interessantes” (RIBEIRO, 2015, p. 4). Essa informação se 

torna consistente com o fato de que a maior parte dos cartazes de showslocalizados fazerem 

referência a este período.  

 Uma das pessoas que, segundo os depoentes, começou a apostar em shows na cidade 

foi EmersonCarlos da Silva, maisconhecido como Emerson da Junkies por conta da sua loja 

de artigos para skate que recebia este nome. Este termo, dentro da linguagem roqueira, diz 

respeito a alguém que não segue padrões de comportamento normativos da sociedade e que é 

considerado, dentro do seu grupo, como uma pessoa cheia de atitude. . 

 Emerson da Silvafoi citado pelos três sujeitos entrevistados para esta pesquisa e a sua 

presença é constante tanto nos depoimentos como nos cartazes daquele que foi um dos mais 

importantes eventos para o cenário roqueiro feirense: o Feira Rock Festival. As edições deste 

festival começaram a ocorrer no início dos anos 2000 e tinham o intuito de também divulgar a 

sua lojajá que o seu público dialogava com uma cultura urbana que relacionava skate e rock.

 Ele relatou, em seu depoimento, que acreditava ser melhor investir em eventos que 

permitissem um diálogo mais direto com o público consumidor de sua loja que lançar mão de 

cartazes e outdoors pela cidade. (DA SILVA, 2015).Assim, ele fomentou um mercado voltado 
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para o público jovem onde a marca de sua loja pudesse ser divulgada por meio de eventos que 

dialogassem com aquilo que era vendido na Junkies: camisetas e CDS de bandas e artigos de 

esportes como o skate. Sobre as suas motivações, Emerson conta que: 

 

Os eventos eram pra aquecer o mercado. Como eu tinha a loja, eu organizava 
tanto campeonato de skate como shows de rock e isso movimentava a cena 
roqueira da cidade. [...] Era melhor a gente investir em um evento, como o 
festival, pra divulgar a loja diretamente do que fazer propaganda em uma 
rádio, fazer propaganda em um outdoor, no festival a gente fazia propaganda 
diretamente com o nosso público. (DA SILVA, 2015, p. 2). 

 
 Assim, em março de 2000, Emerson promoveu um evento no Mac Rei para 

inauguração da sua loja e, em setembro do mesmo ano, já realizou a primeira edição do Feira 

Rock Festival, que durou três semanas seguidas. (DA SILVA, 2015). Segundo Emerson, em 

algumas noites, o evento costumava ter de 700 a 1.000 pagantes e chegou a abrir espaço para 

bandas de fora da Bahia e até mesmo de fora do Brasil. Além disso, falou que a maior 

dificuldade em organizar os shows era a de formar um público consumidor do festival e, 

consequentemente, de sua loja. Para promover isto, investiu em propaganda em rádios e 

outdoors pela cidade no período em que ele caracterizou como o de maior profissionalização 

do seu trabalho (a partir da segunda edição do festival). 

 

A dificuldade era, inicialmente, formar um público, porque o rock era meio 
marginalizado.Então, a gente sabia que tinha um público por causa da loja 
mas que não estava acostumado a frequentar os shows. Ai, com o tempo, foi 
formando esse público e chegamos a ter edições que deram mil pagantes. 
(DA SILVA, 2015, p. 1). 

 
 Emerson contou, ainda, que tais divulgações ocorreram por meio de parcerias com 

algumas emissoras de rádio e que também recebeu apoio de algumas gráficas e distribuidoras 

de cerveja da cidade. A sua influência enquanto comerciante e, consequentemente, seu acesso 

a contatos com outros empresários foi apontada como uma das responsáveis pelo sucesso no 

ganho de apoios para promoção do festival. Até porquê a sua organicidade o fez perceber que 

era preciso buscar marcas que se sentissem atraídas com a ideia de associarem o seu produto 

com um evento que tinha o público jovem como principal consumidor(DA SILVA, 2015).  

 Ele ainda mostrou que, na primeira edição, obteve apenas apoio de uma loja da cidade, 

mas que, à medida que o festival foi ganhando espaço em Feira de Santana, ficou mais fácil 

conseguir parcerias com outros comerciantes. Emerson contou que chegou a organizar outros 

eventos além do Feira Rock Festival,com um caráter menor em comparação ao primeiro. Tais 
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shows à parte aconteciam com certa regularidade na proporção de um evento por mês, com 

três a quatro bandas na noite.  

 Segundo ele, estes eventos mensais em locais menores recebiam muitos grupos que 

dialogavam com o heavy metal e esclareceu dizendo que o público deste segmento era mais 

fiel e que, portanto, ele se sentia mais seguro para propor osshowssem medo de obter 

prejuízos. Ao ser perguntado sobre as bandas feirenses dos quais mais colocou para tocar em 

seus eventos, Emerson citou a Deformity BRcomo uma das que propunha um som voltado 

para o heavy metal, porém, disse que também trabalhava com a Pornô, que se tornou a 

Lenoradepois de algum tempo, e a Filhos da Erva que, segundo ele, tinha um som mais 

regional e era mais a cara de Feira de Santana, por dialogar com elementos locais (DA 

SILVA, 2015). 

 A respeito do Feira Rock Festival, infelizmente, os únicos cartazesaos quais tivemos 

acesso sobre ele foram os da quinta e sexta edições. Um deles pode ser visto na figura 3, 

abaixo, e foi apontado pelo depoente como uma das edições de maior sucesso do festivala 

julgar pelo número de pagantes que chegou a ser de 1.000 pessoas por dia. 

 
Figura 3: 

 

 
 Observa-se que o cartaz faz referência a uma quinta edição do evento no ano de 2004, 

o que sugere que a sua primeira foi no ano de 2000, confirmando, assim, a ideia sinalizada por 

Yuri Ribeiro de que, nesta época, houve um maior aquecimento do cenário em questão. O 

cartaz confirma também aquilo que foi apontado por Emerson em seu depoimento, a ideia de 
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que este evento ganhou grande visibilidade na cidade no decorrer de seu processo. Isto 

demonstra uma grande capacidade de organização por parte dele que, ao que parece, não tinha 

pretensões pequenas a julgar pelo slogan do flyerque insinua o desejo de que este festival 

fosse o maior do interior da Bahia.  

 Na figura 3 e nas falas de Emerson, nota-se que não se tratava de um evento pequeno 

já que é sugerida a existência de três noites de festa com um número relevante de bandas. 

Muito se fala sobre o fato de que o cenário roqueiro independente como um todo, por vezes, 

não se sustentou por falta de organização. Entretanto, o que se nota, no recorte temporal desta 

pesquisa, é que tal sentido, pelo menos para muitos articuladores da cidade, não era 

pertinente. Isso pode ser percebido, principalmente, pelos cartazes das figuras 1, 2 e 3 em que, 

cada um em seu tempo, sinalizou para certa tentativa de organicidade para a viabilização deste 

cenário na cidade. Tal indício de organização pode ser identificado pela tentativa de 

construção de um público consumidor que ajudasse a fomentar, por meio de sua presença nos 

eventos, o crescimento de um cenário roqueiro em Feira de Santana. 

 Outra questão notada neste flyerespecífico é para a variedade de bandas que foram 

convidadas para o evento. Eram grupos de muitos segmentos dentro do rock e alguns eram de 

fora da Bahia, o que demonstra certo diálogo não apenas em dimensão local, mas, também, 

com cenários independentes de outros lugares do país, haja vista a presença das 

bandasAutoramas,do Rio de Janeiro, e Dominus Praelli, do Paraná. Ambas ainda atuam com 

os mesmos nomes hoje.  

 A documentação sinaliza para o fato de que a loja Junkiesfoi um espaço onde os 

ingressos não só do Feira Rock Festival eram vendidos, mas, também de outros showsda 

cidade. Além disso,Emerson afirmou que a sua loja era um espaço aonde muitas pessoas 

frequentavam para ter acesso a discos e bens simbólicos relacionados a cultura urbana como 

um todo, inclusive o rock androll(DA SILVA, 2015). Dessa forma, infere-se que este espaço 

fazia circular um público dos eventos de rock em Feira de Santana e, possivelmente, foi um 

lugar alternativo de encontro para estes sujeitos.  

 O cartaz que diz respeito à sexta edição tem o seguinte dizer: “depois do recesso do 

ano passado, o Feira Rock Festival volta com força total”. Possivelmente, se trata do ano de 

2006 e, apesar desta pesquisa recortar a temporalidade até 2005, este flyerfala muito sobre o 

processo que vem sendo analisado neste texto. Uma das problemáticas que podem ser 

levantas é com relação ao fato de não ter existido a sexta edição no ano seguinte à da quinta.
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 Alguns elementos do cartaz referente à sexta edição sinalizam para uma realidade 

diferente deste festival com relação à edição anterior, pois, observa-se que, diferente do cartaz 

ilustrado na figura 3, o da sexta edição indica haverem apenas duas noites de shows e, 

somentecom bandas baianas e próximas à Feira de Santana.A única mais distante foi a 

Korizade Ilhéus. Além desta, das 12 bandas da grade, 5 eram feirenses, 5 de Salvador e 1 da 

cidade de Serrinha. Assim, o número de grupos da sexta edição (2006) foi consideravelmente 

menor que o da anterior no ano de 2004 que contou com 21 bandas na grade.  

 Esta realidade, possivelmente, diz respeito ao processo que levou o fim do Feira Rock 

Festival que, segundo Emerson, aconteceu por sua saída da cidade e pelo fechamento de sua 

loja. O depoente não foi específico ao falar das motivações que o levaram a ir embora de 

Feira de Santana, massinalizou para uma retração do mercado que fez com que ocorresse a 

sua saída do ramo comercial do qual fazia parte até então. “O festival parou porque eu fui 

embora de Feira de Santana. A loja fechou, o mercado ficou retraído, a gente vendia CD, 

camisa, skate... eu sai do ramo e como eu falei, o intuito do festival aquecer o mercado que 

tinha haver com a loja” (DA SILVA, 2015).Apesar de não existir mais, o Feira Rock Festival 

deixou um legado para a história do cenário roqueiro em Feira de Santana como pode ser 

notado na fala de Wendell Fernandes (2014): 

 

Emerson tinha uma regularidade de dois grandes eventos semestrais. O Feira 
Rock Festival aconteceu algumas vezes no Euterpe Feirense, mas, na maior 
parte, foram no BNB localizado na Avenida Maria Quitéria. Foram muitas 
vezes no BNB e existiram, se não me engano, sete edições do festival. Ele 
foi bacana porque a gente e as bandas de Feira tiveram uma experiência 
muito legal que era dialogar com bandas de fora daqui. (FERNANDES, 
2014, p. 4). 

 
 Outros cartazes, muitos sem datas específicas, indicam para a existência de shows do 

início até meados dos anos 2000 e com uma variação de espaços e propostas interessantes. 

Assim, dos registros físicosque temos em mãos, um diz respeito a evento intitulado como1ª 

Comunidade Skate Rock, do ano de 2001, indicando o Clube ACEB como local de realização. 

O Batuque Show também é visto como local em seis cartazes; alguns dos quais têm o seguinte 

dizer “Local: Batuque Show, antigo Fest Show” e coloca o extinto terminal de ônibus da 

Avenida Getúlio Vargas como ponto de referência. Em alguns, apenas se tem a indicaçãodo 

ponto de referência, outros colocaram somente o dizer “antigo Fest Show”. Mas, 

possivelmente, correspondiam ao mesmo espaço: o então Batuque Show. Dessesseis cartazes, 

quatro são do ano de 2003, um é de 2002 e umoutro não indica ano.A maior parte destes 

anunciava festivais de Heavy Metal na cidade.  
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 O Ensaio Metal de Feira e duas edições do Projeto Sexta da Destruição foram 

anunciados em três cartazes que sinalizaram o Espaço Cultural Visgueira do Reggae como 

local e, apesar de não indicarem o ano, o depoente Yuri Ribeiro relaciona-os com o final da 

década de 1990. O espaço Euterpe Feirense foi indicado em dois cartazes, 2004 e 2005, um 

deles apontapara o evento: A noite do Rockaondeé frisada a participação da banda Garotos 

Pobres,que fazia muito sucesso na época, no cenário roqueiro nacional. O espaço Tropical 

Club foi citado na Festa do Grêmio do Colégio Modelo de 2004, que contou com bandas de 

rock da cidade na grade da festa e também o Feira Rock Festival 5 que apontou para o mesmo 

local de realização.  

 O espaço BNB foi citado em dois eventos sem a indicação de ano. O show Atitude 

Alternativa,de 2005, aconteceu no Katedral Bar Dance e um ingresso indica a Danceteria Q 

Dogão como espaço do show das bandasDeformity BR,Charcote Blackness, infelizmente,sem 

a indicaçãodo ano. O espaço 3º Milênio foi indicado em um cartaz queo localizouno bairro 

Cidade Nova tendo como ponto de referência o Centro Social Urbano (CSU). Este local 

abrigou O Word Metal Festival,em 4 de outubro de 1997, e teve como uma das atrações, a 

banda Deformity BR. 

  Um cartaz que chamou a atençãofoi o do evento Porão Rock Festival,que apontoua 

Casa Porão como local. O cartaz, ilustrado na Figura 4, inclusive, sinalizou para a 

inauguração deste espaço e tem o seguinte dizer: “inaugurada a mais nova casa alternativa de 

shows em Feira para que o mês de julho não seja entediante, mas, puro Rock n Roll, Metal, 

Blues, Pop, Reggae”. Observar a figura 4 a seguir:  

 
Figura 4: 
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 Infelizmente, os depoentes não citaram esta casa e este evento para que se pudesse 

saber se existiram outras edições dele, pois, este cartaz apenas sinaliza para a sua inauguração. 

Entretanto, ele retoma algumas questões já mencionadas nesse texto, como a de que a 

constituição de um cenário roqueiro se dava por meio da busca de novos espaços de 

entretenimento na cidade. Além disso, aponta para um aparente diálogo entre os seguimentos 

alternativos a julgar pelo fato de que este evento abre um leque de possibilidades para aquilo 

que estava fora do rock haja vista o fato doreggae ter sido colocado como segmento 

contemplado pela nova casa de shows daquele ano.  

 É importante frisar que, apesar da ausência de documentação física, os depoentes 

falaram sobre a existência de eventos alternativos na Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS) no período em questão e que se deram por meio das calouradas,ou festas de 

recepção para alunos novos. Wendel Fernandes conta que, para ele, chegaram a existir duas 

cenas alternativas na cidade com públicos diferenciados: uma no centro comercial e a outra na 
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Universidade, haja vista o fato desses dois espaços se encontrarem afastados em Feira de 

Santana. Fernandes observa que as bandas que tocavam em um lugar dificilmente se 

apresentavam no outro justamente porque o centro da cidade abarcava um público diferente 

daquele que era visto na UEFS. Entretanto, apesar das diferenças, existiam um diálogo mútuo 

e um desejo comum de criar alternativas de entretenimento na cidade.  

 

2.3 PRINCIPAIS BANDAS E PRODUÇÕES 

 

 

 Algumas bandas deixaram registros sonoros gravados na temporalidade estudada nesta 

pesquisa. Não é possível precisar quantas fizeram isso, mas, é possível refletir sobre algumas 

questões sobre o cenário roqueiro feirense com aquilo que se tem em mãos. A banda 

Lenorachegou a gravar um disco no início dos anos 2000, segundo Leonardo Guimarães e 

Wendell Fernandes, que eram integrantes da banda no período, isso foi possível porque 

Leonardo teve acesso a uma aparelhagem para gravação que a possibilitava a realização desta 

na própria casa.  

 Eles contam que o registro era um desejo comum de todos e, a partir do acesso a um 

home studio15 da Boss16, a gravação foi possível,mas, foi preciso que a banda aprendesse a 

usar o aparelho para documentaçãodas músicas de maneira que estasficassem bem gravadas. 

A intenção de desenvolver um material físico autoral que fosse minimamente elaborado com 

cuidado, se dava por conta da necessidade ao acesso a festivais em outras cidades e Estados. 

Isso porque, de acordo com Leonardo Guimarães, ter um material gravadoera essencial na 

divulgação da banda epara participação de seleçõesde eventos de grande porte,como o Palco 

do Rock17da capital, Salvador. A capa do encarte do disco da Lenorapode ser observadana 

figura 5, a seguir: 

 
Figura 5: 

                                                           
15 Aparelhagem de gravação em ambientes menores. A tradução literal é: estúdio em casa.  
16 A então marca do home studiomuito vista em aparelhos musicais se tornando, assim, uma marca tradicional 
dentro do ramo. 
17Para melhor entendimento sobre a importância do Palco do Rock na história do cenário roqueiro em Salvador e 
na Bahia, ler o trabalho deAracelli Olívia Macêdo Santos (2012):O surgimento de uma comunidade emocional 
em torno da música: um olhar sobre o Palco do Rock.  
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 Como se observa, o encarte trata de uma segunda edição do CD, o que demonstra que 

a venda da primeira tiragem foi relevanteao ponto da banda ter buscado uma outra vendagem. 

Ele conta que costumavam vende-lo nos seus próprios shows e também na internet mesmo 

que de forma incipiente e por meio de encomendas que eram feitas através de e-mail haja 

vista o fato das redes sociais não existirem na época. Assim, basicamente, eram nos eventos 

que, por meio de uma banquinha, se fazia a divulgação do CD bem como a sua venda.  

 É importante salientar que uma 2ª edição de um disco elaborado de forma 

independente, no início dos anos 2000, por uma banda do interior da Bahia, diz muito sobre a 

consistência deste cenário,a julgar pelas dificuldades conseguir a gravação das músicas já que 

seu custeio era caro e, além disso, o processo de divulgação e venda demandava esforço por 

parte dos grupos. Dessa forma, esse alcance só foipossibilitado através de uma articulação 

minimamente organizada e com um público presente nos eventos de rock da cidade.  

 Outra banda que deixou material físico gravado foi a Deformity BRque, já em 1999, 

gravou um material demo18, ou seja, uma música para demonstração. Mais uma vez, assim 

como outras bandas, a Deformity BRbuscou ter algum registro físico para divulgação e 

participação de seleções em eventos fora da cidade. Yuri Ribeiro (2015) contou que 

dificilmente uma banda conseguiu gravar um disco até meados da década de 1990, segundo 

ele, quem conseguiu este feito, ficou conhecido nacionalmente. Fora isto, o que se tinham 

                                                           
18Material de demonstração composto pela gravação de poucas músicas, alguns chegam a apenas conter uma, 
para divulgação do trabalho da banda.  
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eram gravações de demonstração, as demos, feitas em casa. Sua banda só teve a oportunidade 

de entrar em um estúdio para gravar no ano de 1999 e, ainda assim, precisaram se deslocar até 

Salvador, pois, em Feira de Santana não existiam estúdios com técnicos que entendessem da 

linguagem do Heavy Metal.   

 Segundo Yuri, a maior parte dos estúdios feirenses tinham aparelhagens para gravação 

de gêneros mais populares e, portanto, sem um profissional que soubesse gravar aquilo que se 

desejava, o som ficaria mal registrado haja vista o fato do segmento metal usar muitas 

distorções e velocidade nas guitarras. Assim, era preciso um cuidado e entendimento para que 

o som que se estava propondotivesse clareza e não apenas barulho. “Então, em 99 a gente foi 

a Salvador, gravou uma música apenas e começamos a divulgar isso como a demo” 

(RIBEIRO, 2015, p. 6). Na figura 6, a seguir, pode ser visto o encarte do material da banda 

Deformity BR. 

 Mais uma vez, é notório, no registro abaixo, o cuidado com a organização das 

informações e a busca por uma identidade da banda mesmo com poucos recursos para esta 

elaboração. Apesar de ser um material de demonstração, foi colocada uma logo e uma 

imagem que identificasse a banda e a mensagem que sua estética e música quisessem 

provocar. Além disso, existiu a preocupação em colocar uma ficha técnica e data aonde 

aquele registro pudesse ser sinalizado no tempo e espaço, bem como, é possível perceber os 

contatos para comunicação aonde o diálogo, pelo visto, estava sendo buscado. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: 



52 

 

 

 
 No canto inferior direito, tem o seguinte dizer: “Aguardem, em breve, o lançamento de 

nosso CD independente”. Tal mensagem reforçou a ideia de que aquela gravação era apenas 

uma demonstração daquilo que estava por vir.Este disco anunciado, ao que parece, não se 

tornou real logo em seguida, pois, em 2001 a banda voltou a gravar em estúdio para registrar 

uma nova demo, agora com 3 músicas. Ainda assim, são documentos que falam sobre uma 

banda que buscou trabalhar para que o diálogo pudesse acontecer com outros cenários dentro 

e fora do Estado, especialmente, aqueles que se identificavam com a linguagem doHeavy 

Metal. 

 A Clube de Patifes também foi uma banda muito importante nesse período e atua até 

hoje na cidade com lançamentos de materiais novos. Ao contrário da Deformity BRque 

dialoga com um grupo mais segmentado, o Heavy Metal, a Clube de Patifes acabou por ter 

uma maior popularização muito por conta das suas músicas com ritmo dançante,identificadas 

comoblues rock. Além disso, o fato de cantarem apenas em português, facilitava a 

comunicação com um maior número de pessoas que participavam de seus shows. 

Infelizmente, ainda não foi possível a entrevista com algum integrante desta banda, mas, dois 

vídeos produzidos pela TV Olhos D’água no ano de 2013, em comemoração ao aniversário de 

15 anos da Clube de Patifes, e depoimentos dos sujeitos sinalizados aqui, demonstram a 

importância desta banda para a cidade.  

 Na entrevista feira pela TV, tem-se a informação de que o primeiro disco lançado pela 

banda foi em 2001 e chamou-seDo Palco ao Balcão, os outros dois materiais gravados 
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alcançam uma temporalidade posterior ao recorte pensado para esta pesquisa. A entrevista foi 

feita em tom descontraído e tratou de falar sobre como cada integrante se conheceu, bem 

como curiosidades sobre a banda e ainda a respeito daquilo que é proposto no seu som.  

 O outro vídeo intitulado como Patifes celebram 15 anos de história cobriu o evento de 

comemoração da banda no Museu de Arte Contemporânea, no ano de 2013, em Feira de 

Santana, que teve além do show da própria banda, uma exposição de fotos contando a sua 

história.Nele, é possível perceber um número relevante de público e alguns depoimentos de 

pessoas que conhecem a banda tanto enquanto admiradores, como os próprios integrantes, que 

falaram das dificuldades e do orgulho em completar 15 anos de história, como pode ser 

percebido na fala do então guitarrista da banda, Sergio Magno: 

 

Sendo uma casa musical que dura 15 anos de rock n roll, especificamente, 
sendo em Feira de Santana, na Bahia, Eu me sinto parte do time também e 
me sinto feliz por estar fazendo parte de uma militância musical. É lenha19 
fazer rock na Bahia e fazer rock blues dentro de Feira de Santana. Mas, isso 
pra mim representa muito por se tratar do cenário independente. Eu sou um 
abraçador da causa da música independente e da arte que é feita pela arte, 
então, pra mim é gratificante demais, velho (MAGNO, 2013). 

 
 A fala de Sérgio Magno é muito sintomática de como estava sendo enxergadoo 

cenário roqueiro em Feira de Santana, em 2013. Naquela ocasião,com a consolidação do Feira 

Coletivo20,após meados de 2005, começou a se entender a música independente a partir de um 

forte teor político, e neste cenárioa cultura na cidade passou a ser um problema que 

demandava melhor compreensão de suas questões e soluções. Este entendimento se deveu a 

um processo histórico já discutido nesta pesquisa, e que dizia respeito à busca por alternativas 

de entretenimento e um novo pensar sobre a cultura independente em Feira de Santana.  

 Dessa forma, a problemática estudada nesse espaço tem uma historicidade que abarca 

os dias de hoje, quando pensar e viver o rock e outros segmentos musicais marginalizados 

pela cultura e mídia de massa, ainda é um trabalho que demanda muito esforço. Assim, o 

maior legado deixado pelas bandas e pessoas que se propuseram a organizar eventos 

alternativos no recorte estudado, foi a sua busca incessante em resistir, mesmo com todas as 

dificuldades, a um olhar formatado sobre a cultura feirense, pois, esta última é muito diversa 

e, apesar de muitos dos seus segmentos não estarem em espaços de grande alcance, fazem 

                                                           
19 O termo “lenha” corresponde ao sentido de dificuldade ou dureza. 
20O Feira Coletivo se intitula, em sua apresentação do seu site, como “uma união de indivíduos que acreditam na 
construção de um novo paradigma para nortear as relações interpessoais e mercadológicas da chamada 
Economia da Cultura”. Para mais informações a respeito deste coletivo, acessar o 
site:http://www.feiracoletivo.com.br/ 
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parte do presente e da história da cidade,e não podem passar por desapercebidos pelo olhar do 

historiador.  



 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 A partir das reflexões desenvolvidas até então, é possível fazer algumas considerações 

a respeito do cenário roqueiro em Feira de Santana entre as décadas de 1995 e 2005. 

Observou-se que o rock enquanto tema acadêmico, apesar de recente, já é tratado em alguns 

trabalhos e pesquisas. Entretanto, na historiografia, ainda há muito o que refletir o que faz 

com que a temática se configure como um caminho aberto a grandes possibilidades de 

abordagens e discussões, não apenas sobre o cenário em Feira de Santana, mas, a respeito de 

muitos outros, haja vista o fato de o rock ter alcançado espaços no Brasil como um todo.  

 Além disso, percebeu-se também que o fato do rock não ser associado a uma 

identidade baiana, a sua existência na Bahia é forte; o que fez com que, inclusive, um cenário 

em Feira de Santana fosse vivenciado com uma rica historicidade que vai além do recorte 

estabelecido nesta pesquisa. Tal vivência, apesar de não ser legitimada pela mídia e outros 

setores da sociedade como parte da cultura feirense, é parte da cidade e se configura, também, 

como presente na identidade local, principalmente, para os sujeitos que proporcionaram 

momentos e resignificaram espaços no intuito de possibilitar as suas experiências com o rock. 

 Assim, aquilo que se buscou como objetivo principal para esta pesquisa foi alcançado, 

pois, pôde-se perceber que existiu sim um cenário roqueiro em Feira de Santana, em que, 

apesar de seus registros se mostrarem um tanto quanto soltos, falam de vivências 

significativas do estar-no-mundo dos sujeitos que o fizeram acontecer. Dessa forma, o fato de 

muitos cartazes e ingressos de shows, capas de CD estarem guardados até hoje (muitos até 

colados nas paredes dos quartos de alguns sujeitos), bem como a disponibilidade demonstrada 

por estes para falar de suas experiências mostra o quão significativas foram suas vivências e o 

quanto de desejo se tem em construir uma memória que fale a respeito deste cenário roqueiro 

feirense.  

Buscamos,então, nesta narrativa, trazer à tona os dizeres que as imagens das fontes 

físicas e os depoimentos evidenciaram no intuito de proporcionar que outros estudos venham 

a ampliar estas investigações e desenvolver a historiografia acerca desta temática ainda 

incipiente em Feira de Santana, mas certamente relevante para a compreensão da diversidade 

cultural local. 
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