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Resumo: O objetivo dessa pesquisa é pensar os pagodes baianos numa perspectiva dos 

mercados fonográfico, radiofônico e televisivo. Com as produções dos meios de 

comunicações em massa, a partir da década de 60, começam a protagonizar muitos 

movimentos da música como: a Jovem Guarda, e a Tropicália em meio às tensões políticas 

com o golpe de 64. Na pesquisa, buscamos compreender as culturas de massas a partir dos 

pagodes baianos, no Brasil, e na Bahia, em especial, estabelecendo relações de gênero, raça 

e classe. Pegando o recorte temporal das décadas 1990 a 2000, onde o Samba, o Rock, o 

Pagode de mesa, o Axé, o Pagode baiano, entre outros, começaram a remodelar o mercado 

da música. Foi então possível pensar as construções de gênero, raça e classe a partir das 

análises das letras das músicas que eram produzidas pelos grupos de pagodes, e como este 

fenômeno musical se tornou um grande produto mercadológico de penetração social, tendo 

o mercado baiano seu espaço para desenvolvimento e instalação de grandes produtoras de 

músicas. 

 

 

Palavras-chave: Mercado fonográfico, Mercado baiano, Pagodes baianos. 

 

 

 

Introdução 

 

             O programa era “Domingo Legal” 
1
 da rede SBT de televisão, foi numa tarde de 

domingo, muitos grupos de pagodes se faziam presentes, em um dos quadros do programa. 

Eu, em estado de êxtase total ao ver um grupo de pagode a se apresentar, onde cada 

rebolado das dançarinas/os meu corpo também mexia, numa espécie de movimento 

involuntário que juntava sensação de prazer e alegria. Logo, o grupo de pagode É o Tchan, 

se tronou um referencial de pagode baiano nos anos seguintes.  

             A década era 1990 e na Bahia crescia o número de ritmos musicais que se 

disseminavam dentro do território baiano e era nas classes populares que esses grupos 

faziam sucessos, transformando muitas das músicas em um produto mercadológico de 

massas. Neste sentido muitas bandas de Axé, Forró, Sertanejo, Samba, Pagodes, Brega, 

Fank, entre outros ritmos que iam surgindo. Formações iniciais eram desfeitas quando os 

                                                           
1
 Programa da emissora de TV SBT que foi exibido pela primeira vez no ano de 1993, tendo o apresentador 

Gugu Liberato como apresentador. O programa animava as tardes de domingo dos brasileiros. 
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cantores, famosos, abandonavam as bandas onde fizeram nomes para seguirem carreira 

solo, outros nomes surgiam ampliando o mercado da música.   

            O carnaval de Salvador era o cenário propício para divulgação das bandas. A 

apresentação de uma música nova, numa tentativa de disputar o prêmio de melhor música 

do carnaval da Bahia. Os programas televisivos da década também desempenhavam essa 

função de divulgação, assim, tanto as bandas de Axé, quanto os grupos de Pagodes 

entravam nessa concorrência. Em meio a essas disputas, estavam às gravadoras, que 

buscavam no marketing garantia de sucesso. 

              Dito isso, a escolha do tema da pesquisa, tendo às letras dos pagodes baianos como 

fonte teve como objetivo, constatar as construções de gênero, raça e classe, a partir das 

produções desses pagodes. Essa pesquisa é parte de algumas inquietações e 

questionamentos que surgiram quando cursei o componente curricular de Estudos 

Interdisciplinares de Gênero. É a partir das análises das letras, numa tentativa de identificar 

os caminhos percorridos pelos grupos de pagodes que alcançaram sucesso de público e de 

mercado nas décadas de 1990 a 2000, numa produção de músicas que referenciavam o 

papel da mulher objeto, mulher não feita para o lar, mulher assanhada, aquela que se 

assemelha muito a imagem da mulher “Piriguete” – mulher a perigo. Assim como as 

construções das masculinidades, a partir das performances dos corpos dos homens negros, 

que muito se assemelhava ao rebolado das mulheres dançarinas.  

             A pesquisa também se faz presente para os estudos de uma História Social e de uma 

História Cultural dos pagodes baianos. Desse modo, a partir do conceito de Representação, 

de Indústria Cultural e Produto de massa, que a pesquisa se desenvolveu, partindo do 

pressuposto de que o pagode foi produzido a partir das vertentes do Samba, ritmo que se 

populariza em finais do século XVIII e início XIX, marginal, por ser música de negros, mas 

que no século XX ganha o gosto da nascente nação brasileira tornando-se símbolo máximo 

de brasilidade. 

            A popularização dos pagodes baianos veio com a produção da indústria cultural e 

dos subúrbios empobrecidos e passa ao gosto das diversas classes sociais. Tanto os bairros 

populares de Salvador e mais tarde a classe média passam a consumir cada vez mais os 

equipamentos sonoros (CDs, aparelhos de som compacto e walkman) que a indústria 

cultural produzia.  O consumo desses equipamentos só foi possível graças à popularização 

do CD ROM, onde era possível ouvir várias faixas de música de uma banda em um único 

disco.  
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             A escolha do recorte temporal se deu pela trajetória de alguns grupos de pagodes 

que surgiram nas décadas de 1990-2000.  No final do ano 2000, alguns dos grupos de 

pagodes já não estavam com a mesma configuração quando do seu surgimento, outros já 

não mais existiam. A preocupação maior era estudar os grupos de pagodes que produziam 

músicas na década de 90 com letras que referenciavam tanto os corpos masculinos como 

femininos, dentro de uma lógica de hiperssexualização dos corpos negros. Ainda que haja 

popularização das bandas entre as classes médias, levam a um embranquecimento das 

dançarinas, como no caso de Carla Perez da banda É o Tchan.  

            As fontes primárias se fez presente ao realizar a seleção das letras que iria trabalha. 

Por ser uma pesquisa para construção de um artigo, a quantidade de músicas também foi 

um critério que foi levado em conta, para não incorre no risco de ficar um trabalho muito 

repetitivo. Primeiro pelas letras, que muito se assemelhavam umas com a outras, o que 

mudava era somente o nome dos grupos de pagodes que gravavam as músicas. E, por se 

tratar de letras de pagodes o tom apelativo era sempre para o corpo da mulher, poucas 

foram às músicas encontradas que foram pensadas para o corpo masculino.  

            Para ter acesso às músicas, seus anos de lançamento fez-se necessárias buscas nos 

sites das bandas, na plataforma do Youtube para assistir alguns vídeos de apresentação dos 

grupos nos programas televisivos entre os anos de 1990 a 2000.  A pesquisa icnográfica, 

com imagens de momentos dos grupos de pagodes, também se fez presente. Especialmente 

para os grupos de pagodes que aturam na Bahia, e aqueles que fizeram grandes sucessos no 

mundo do pagode, como: Harmonia do Samba, Gang do Samba e o grupo É o Tchan. Site 

da revista Playboy da década de 1990, sites para pesquisa de imagens que traziam 

momentos dos programas televisivos da década de 50, quando a TV chega ao Brasil. E 

buscas de documentos na plataforma digital do Twitter do cantor e compositor Gilberto Gil. 

            A seleção dos grupos de pagodes também foi um dos critérios, e foram levadas em 

consideração as configurações dos grupos. O grupo Harmonia do Samba
2
 foi necessário 

para pensar as construções de masculinidades e performances masculinas, pois tratava-se de 
                                                           
2
 O grupo surgiu em 1993, na Capelinha de São Caetano, subúrbio de Salvador, depois que Roque César 

ganhou alguns instrumentos de percussão no Natal e convidou amigos e primos para tocar com ele. No início, 

tocavam músicas de outros grupos, como o Fundo de Quintal, na casa da mãe de Roque. Com o tempo foi 

incorporado baixo, cavaquinho, teclados e naipe de metais. Em 1998, entra o vocalista Xandy, que cantava no 

grupo Gente da Gente. A formação ficou estabelecida, então com 11 integrantes: Xandy nos vocais, Roque 

César na bateria, Deco no cavaquinho, Bimba no baixo, Rodinay nos teclados, Mocka no surdo, Martin Sante 

e Marcinho Gomes na percussão, Boca no trompete, Ricardinho no saxofone e Kleiton no trombone. O 

baixista Bimba se tornou o diretor musical do grupo, cuidando dos arranjos e composições. Disponível em: 

https://www.letras.com.br/harmonia-do-samba/biografia. Acesso dia 03 de dezembro de 2021. 

 

https://www.letras.com.br/harmonia-do-samba/biografia
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um grupo de pagode com a presença de homens negros, e também pelas performances do 

vocalista Xandy. 

             O grupo de pagode É o Tchan
3
, por sua trajetória principalmente no meio 

televisivo, onde maior parte dos CDs eram lançados nos programas de televisão. O grupo 

atravessou diversos momentos nesse percurso, como a entrada e saída das dançarinas, logo 

depois a saída do vocalista Beto Jamaica.  Outro fator que foi fundamental para pesquisar a 

trajetória do grupo de pagode foram os grandes mercados de consumo que cresciam junto 

com o sucesso do grupo. Os mercados de brinquedos, calçados feminino e infantil, 

vestimentas, maquiagem e outros.  

            Já o grupo de pagode baiano, Gang do Samba
4
, pela protagonização da dançarina 

Rosiane Pinheiro nos diversos meios de comunicação midiática. O corpo da mulher negra, 

os estereótipos e narrativas que eram construídas a partir das performances desses corpos.  

Na pesquisa foi destacado o ano de 1998, quando a dançarina foi capa da revista Playboy, 

revista voltada ao público masculino. A revista foi lançada no ano de 1998, quando 

acontecia a copa do mundo na França, e no Brasil os telespectadores viviam o sentimento 

de ser brasileiro.  A opção pelos sites e plataformas digitais surgiu por conta do contexto 

atual em que o país tem enfrentado a grande crise sanitária da COVID-19, então algumas 

das fontes de caráter físico não estavam possíveis para sua consulta, a exemplo de jornais e 

revistas da BPEB.  

            A parte teórica da pesquisa foi possível a partir de trabalhos já produzidos no campo 

da historiografia dos pagodes baianos, neste sentido, a pesquisa de Lacerda (2016)
5
, onde a 

autora trabalha a trajetória do grupo de pagode É o Tchan no território baiano. As 

construções de gênero, raça e classe, e o erotismo que era construído a partir dos corpos, se 

faziam presentes nas músicas as quais o grupo de pagode produzia. A leitura da pesquisa 

deu uma dimensão de como trabalhar o pagode como uma cultura produzida para as 

                                                           
3
 O grupo começou no final dos anos 80, como Gera Samba. Com o álbum de  1995, a banda se tornou uma 

febre  e teve a primeira ruptura. Assim,  passou a chamar-se É o Tchan, nome da música de maior sucesso. 

Disponível em: https://atarde.com.br/entretenimento/historia-da-axe-music-e-o-tchan-666518. Acesso dia 

03de dezembro 2021. 
4
 Sucesso no início da década de 90, a Gangue do Samba se destacou com um dos principais grupos de axé do 

País. Entre seus maiores sucessos estão Raimunda e Cada Macaco no Seu Galho. As letras das músicas com 

certeza voltaram à mente, não?! Mas, apesar dos hits continuarem vivos, seu intérprete, Ney Massal, e a 

dançarina Rosiane Pinheiro não continuaram lucrando. Ney se tornou faxineiro e Rosiane enfrentou depressão 

e chegou a pesar 100 kg. Dsiponível em: https://entretenimento.r7.com/pop/fotos/sucesso-nos-anos-90-

vocalista-da-gangue-do-samba-virou-faxineiro-e-dancarina-engordou-100-kg-06102019. Acesso dia 03 de 

dezembro de 2021. 
5
 LACERDA, Gabriela Lima de. É o Tchan do Brasil: história, corpo e erotismo no pagode baiano dos 

anos de 1990. Fortaleza – 2016. 150 f.:il. color. 

https://atarde.com.br/entretenimento/historia-da-axe-music-e-o-tchan-666518
https://entretenimento.r7.com/pop/fotos/sucesso-nos-anos-90-vocalista-da-gangue-do-samba-virou-faxineiro-e-dancarina-engordou-100-kg-06102019
https://entretenimento.r7.com/pop/fotos/sucesso-nos-anos-90-vocalista-da-gangue-do-samba-virou-faxineiro-e-dancarina-engordou-100-kg-06102019
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massas, em especial, na propagação do mesmo nas camadas sociais da cidade de Salvador.  

Outros trabalhos no campo da história do pagode baiano também contribuíram para 

construção dessa pesquisa, e que estão referenciados no final deste artigo. O trabalho de 

Lacerda foi posto em evidência por preencher alguns dos questionamentos que foram se 

construindo durante as leituras. 

             Foi nos trabalhos de Silveira (2014), Vianna (2002), Nigri; Debortoli (2015), 

Napolitano (2000) e Neto (2020) que tive uma dimensão de como o samba foi atravessado 

por influências até se tornar um símbolo de brasilidade. Claro cada um com sua linha de 

pesquisa no tempo e recorte espacial que lhes cabia. No Mistério do Samba de Vianna que 

percebi como na cidade do Rio de Janeiro o samba foi propagado por diversos atores 

sociais que estavam em cena naquele momento, como Donga, Pixinguinha, escreviam e 

pensavam o samba a partir da presença do negro na nossa sociedade. Era nos terreiros das 

Tias Ciatas que o samba se firmou com desdobramentos das músicas das religiões de 

matrizes africanas. 

            Já em Nigri e Debortoli, a pesquisa foi desenvolvida pensando o samba de Clara 

Nunes, e como a protagonização dessa sambista e compositora, atribuindo elementos do 

candomblé ao samba (vestimentas, adornos, músicas) e a trajetória da sambista dentro da 

MPB brasileira projetando outros artistas que surgiram a partir da década de 60. Em Neto, a 

leitura foi toda concentrada na busca de vestígios para entender como o Lundu, o Bahiano e 

o Sorongo foram se transformado em samba. Nele, chegamos a uma compreensão de como 

essas influências, do que ele chama “Afro-atlânticas” permaneceram e se transformaram 

com o passar dos séculos, e como o gingado/performances das dançarinas/os dos pagodes 

baianos do século XX foram fortemente influenciados por esses ritmos dos séculos XVIII e 

XIX.  

             Para compreender a indústria cultura e a produção de produtos de massa, as leituras 

em Adorno (2020) 
6
, e pesquisas que foram construídas de críticas ao trabalho de Adorno 

quanto aos seus conceitos para pensar a indústria cultural e as culturas de massa. Neste 

sentido, as pesquisas de Gianelli (2012), Leme (2003) e Oliveira (2009) contribuíram de 

forma significante a construção do texto. Leme dentro de uma perspectiva da indústria de 

bens de consumo que era produzida a partir do que as produtoras de música no mercado 

                                                           
6
 ADORNO, Thedor W. Indústria Cultural e Sociedade. Seleção de textos Jorge Mattos Brito de Almeida/ 

traduzido por Julia Elisabeth Levy... [et al.]. – 12ª ed. – Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2020. 
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baiano estabeleciam como sucesso do grupo de pagode, e o conceito de cultura de massa 

também se faz presente no trabalho de Leme.  

             Em Gianelli foi desenvolvido um trabalho pensando as culturas de massa e 

indústria cultural urbana. É bebendo dos conceitos Adorniano que o autor estabelece 

caminhos conclusivos e assim desenvolver sua crítica cultural do que ele chama de “cultura 

de massa urbana”. Oliveira se apega a indústria cultural da década de 60 com o movimento 

da Jovem Guarda que entra em ascensão em pleno período da ditadura civil militar do 

Brasil.  

             Nesse movimento surgiram muitos programas televisivos de grandes sucessos na 

TV brasileira. Além da protagonização dos programas tinham também as imagens dos 

Artistas da Jovem Guarda que eram usadas numa espécie de marketing das emissoras de 

TV. Outras leituras também se apresentaram necessárias para construção dessa pesquisa, 

dentre as citadas às demais estão todas referenciadas na parte que cabe neste trabalho. 

              Por fim, convido a vocês leitores/as a mergulharem nessa leitura, nessa tentativa de 

construção de uma história social do pagode baiano que surgiu diante de algumas 

inquietações e questionamentos enquanto sujeito social que vivenciou a década de 1990.  

  

 Mercado fonográfico e radiofônico nacional: ritmos musicais e transformações. 

 

             Nas décadas de 30 e 40 do século XX, houve uma crescente popularização da 

música, graças aos diversos meios de comunicação radiofônicos que estavam 

operacionalizando no mercado, e a indústria da música crescia de forma acelerada. Foi em 

1936 que surge a Rádio Nacional
7
, e deu visibilidade a muitos dos artistas que iam surgindo 

nesse mercado, à chamada “época de ouro do rádio” (CALABRE, 2003) 
8
. Na leitura de 

Zuculoto a respeito da chamada “Era de Ouro”:  

 

No final da década de 30, início dos anos 40, a radiofonia brasileira, então já 

consolidando seu sistema comercial, começa um tempo que passou para a história 

geral do veículo como a sua “Fase de Ouro”. Foi à era do rádio espetáculo, das 

                                                           
7
 PRE 8 - Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Nacional começou a transmitir como comercial em 1936, 

pertencente à empresa do jornal A Noite. Quatro anos depois passou a ser patrimônio da União, através de 

encampação. Porém, administrativa e financeiramente continuou funcionando como as demais emissoras 

comerciais da época.  
8
 CALABRE, Lia. A era do rádio – memória e história. ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE 

HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 
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grandes produções radiofônicas – de radionovelas aos programas de auditório e 

musicais, das orquestras próprias, cantores e conjuntos exclusivos das estações.
9
 

 

            As radionovelas eram somente mais uma das invenções do mercado radiofônico 

brasileiro para venda de equipamentos sonoros
10

, a exemplo do rádio a pilha, o que 

constituía num mercado para venda de bens de consumo duráveis. A necessidade de ouvir 

músicas levava as pessoas a consumirem as novas tecnologias que surgiam no mercado. Os 

telespectadores estavam limitados somente no sentido auditivo, pois acompanhar uma 

radionovela estava condicionado à compra de um equipamento sonoro. 

            Na década de 1950 com o surgimento da TV, muda-se o cenário, o rádio a pilha 

passa a ser uma segunda opção. Percebemos aí um grande avanço no processo de 

modernização no Brasil no século XX. Com o desenvolvimento acelerado, surgem novas 

sociabilidades nos espaços públicos e privados: os bares, as casas de Chopp, as praças 

públicas, os teatros, entre outros, que possibilitavam as pessoas transitarem e manterem 

relações sociais.
11

 

              Nesse contexto de grandes avanços tecnológicos nas décadas anteriores do século, 

e em 1960, as gravadoras se faziam presentes, e cada vez mais investia em propagandas 

midiáticas como os programas televisivos em horários nobres, onde muitos artistas se 

apresentavam na divulgação de uma música, o lançamento de um disco, programas de 

culinária, moda, entre outros, a exemplo dos programas “O mundo é das Mulheres” – 

1950
12

 na TV Paulista, e “Show de Mulheres” – 1967 na TV Bandeirante, com temas 

                                                           
9
 ZUCULOTO, Valci Regina Mousquer. As influências históricas da fase ouro do rádio comercial brasileiro 

nas emissoras do campo público: uma estação estatal comanda o espetáculo. VII Encontro Nacional de 

História da Mídia - Mídia alternativa e alternativas midiáticas. 19 a 21 de agosto de 2009 – Fortaleza –CE. 
10

 Em meados do século XIX, no dia 12 de agosto de 1877, o inventor Thomas Edison anunciou que tinha 

construído um fonógrafo. O aparelho utilizava um sistema de gravação mecânica analógica, em que as ondas 

sonoras foram transformadas em vibrações mecânicas por um transdutor acústico-mecânico. Estas vibrações 

moviam um estilete que fazia uma ranhura helicoidal sobre um cilindro de fonógrafo. Para reproduzir o som, 

o processo era invertido. – Disponível: https://canalhistoria.pt/hoje-na-historia/thomas-edison-inventou-o-

fonografo/. Acesso dia 17/11/2021. Os cilindros fonográficos são o meio comercial mais antigo para gravar e 

reproduzir som. Comumente conhecidos simplesmente como "discos" em sua era de maior popularidade 

(1896-1915), esses objetos cilíndricos ocos têm uma gravação de áudio gravada na superfície externa, que 

pode ser reproduzida quando tocados em um fonógrafo de cilindro mecânico. Na década de 1910, o sistema 

de gravação de disco concorrente triunfou no mercado para se tornar o meio comercial de áudio dominante. 

Disponível: https://stringfixer.com/pt/Phonograph_cylinder – Acesso dia 17/11/2021. 
11

 SEVCENKO, Nicolau; NOVAIS, Fernando A. ( Org.) História da Vida Privada no Brasil. – São Paulo: 

Companhia das Letras,1998. A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio, p. 513 – 619. 
12

No final dos anos 1950, “O Mundo é das Mulheres”, na TV Paulista, tinha Hebe Camargo no comando e a 

colaboração de outras mulheres, como Heloisa Mafalda, Yara Lins, Branca Ribeiro e Riva Blanche. Elas 

entrevistavam personalidades masculinas de igual para igual. Disponível: 

https://www.guiadoscuriosos.com.br/cultura-e-entretenimento/programas-de-tv-curiosos-dos-anos-1950-e-

1960/. Acesso dia 25 novembro de 2021. 

https://canalhistoria.pt/hoje-na-historia/thomas-edison-inventou-o-fonografo/
https://canalhistoria.pt/hoje-na-historia/thomas-edison-inventou-o-fonografo/
https://stringfixer.com/pt/Sound_recording_and_reproduction
https://stringfixer.com/pt/Sound_recording_and_reproduction
https://stringfixer.com/pt/Cylinder_(geometry)
https://stringfixer.com/pt/Phonograph
https://stringfixer.com/pt/Gramophone_record
https://stringfixer.com/pt/Phonograph_cylinder
https://www.guiadoscuriosos.com.br/cultura-e-entretenimento/programas-de-tv-curiosos-dos-anos-1950-e-1960/
https://www.guiadoscuriosos.com.br/cultura-e-entretenimento/programas-de-tv-curiosos-dos-anos-1950-e-1960/


 

13 

 

voltados ao público feminino, além das novas tecnologias que estavam sendo lançadas no 

mercado.  

             Em 1967, o “Show de Mulheres”, na TV Bandeirante, tinha as vedetes Marivalda, 

Marly Marley, Célia Coutinho e Annik Malvil cantando, dançando, entrevistando e fazendo 

humor. A travesti Rogéria fazia participação especial também.
13

 

 

 
  IMAGEM 1 - Programa “O mundo é das mulheres” – 1950. 

 

 

             A presença de mulheres como entrevistadoras, já indicava essas mudanças no lugar 

do feminino de classe média, que cada dia mais ganhavam outros espaços para além do 

espaço doméstico. Sem, contudo, modificar essencialmente a visão da mulher para o 

casamento e para a maternidade, como bem trabalha a Pinsky
14

. A grande novidade seria a 

apresentação da travesti, Rogéria, já dando conta das contradições de uma sociedade 

brasileira que podia levar para um programa televisivo, uma mulher travestis, mais que no 

todo, mantinha preconceitos contra essa população que redundava nas mais diversas formas 

de violência. 

            Tanto a apresentadora Hebe Camargo, e outras, e também à própria Rogéria, já 

davam sinais para a quebra dos preconceitos na sociedade, que viam ainda na figura 

feminina locais estabelecidos como o ambiente doméstico (cuidar da casa, dos filhos, do 

marido, as técnicas culinárias, etc.). A protagonização dessas mulheres nos programas 

televisivos fazia-se necessária, pois tornava-se possível, para muitas mulheres, transitarem 

em outros espaços de sociabilidades, fora do ambiente doméstico. 

                                                           
13

 Disponível: https://www.guiadoscuriosos.com.br/cultura-e-entretenimento/programas-de-tv-curiosos-dos-

anos-1950-e-1960/. Acesso dia 25 novembro de 2021. 
14

 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Org.). Nova História das Mulheres no Brasil. 1. ed., 1ª 

reimpressão. - São Paulo: Contexto, 2013. A era dos modelos rígidos p. 469 – 512. A era dos modelos 

flexíveis p. 513 – 543. 

https://www.guiadoscuriosos.com.br/cultura-e-entretenimento/programas-de-tv-curiosos-dos-anos-1950-e-1960/
https://www.guiadoscuriosos.com.br/cultura-e-entretenimento/programas-de-tv-curiosos-dos-anos-1950-e-1960/


 

14 

 

             Foi na década 1960, com as efervescências política no governo de João Goulart, e 

as tensões políticas-sociais que agitavam o país, que entravam em cena muitos movimentos 

da Música Popular Brasileira - MPB. A Jovem Guarda, e a Tropicália, foram movimentos 

que consagraram nomes de artistas, cantores/as, compositores/as engajados nesses 

movimentos.  

             Destacamos que tanto a Tropicália como a Jovem Guarda, eram protagonizados 

por homens e mulheres. Na Tropicália, artistas como: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nara 

Leão, Chico Buarque, e Geraldo Vandré, tinham engajamento político, e as produções das 

músicas, era uma forma de protesto quanto ao contexto político-social da época. O período 

da ditadura civil-militar (1964-1985). 
15

 

             No ano de 1968, com a instauração do Ato Institucional de nº 5 (AI-5), a música, 

assim como o teatro, a produção de filmes sofriam a censura prévia. E segundo Napolitano:  

 

Entre 1967 e 1968 já se configurara o campo da MPB, para o que 

concorreu o sucesso dos festivais da canção dos anos 60; 

concomitantemente, houve o recrudescimento da “questão estudantil”, o 

que levou a repressão a destacar o papel da música como “propaganda 

subversiva” e “guerra psicológica”. O principal suspeito de então, 

aglutinador dos opositores, era Geraldo Vandré, surgindo muitas 

referências a Nara Leão, Edu Lobo, Caetano Veloso e Gilberto Gil, entre 

outros. 
16

 

 

              Foi nas músicas de protestos que os órgãos de censura em pleno funcionamento no 

país, estabeleciam/acusavam muitos dos artistas de estarem propagando ideias comunistas, 

e partes destes artistas (músicos, cantores, compositores, entre outros) sofreram perseguição 

por parte dos órgãos de controle militar, e muitas das músicas eram censuradas e proibidas 

de circularem no país. Citamos o caso da música “Cálice” de autoria de Chico Buarque e 

Gilberto Gil. 

                                                           
15

 OLIVEIRA, Adriana Matos de. A JOVEM GUARDA E A INDÚSTRIA CULTURAL: análise da 

relação entre o Programa Jovem Guarda a indústria cultural e a recepção de seu público. ANPUH – 

XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Fortaleza, 2009. 
16

NAPOLITANO, Marcos. A MPB sob suspeita: a censura musical vista pela ótica dos serviços de 

vigilância política (1968-1981). In: Revista Brasileira de História. Brasil: do ensaio ao golpe (1954-1964). 

São Paulo. Marco Zero/ANPUH. V. 24. 47 p.103-126. Jan-jun, 2004. 
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  IMAGEM 2 – Letra da música Cálice – 1973

17
 

 

 

             Já na Jovem Guarda
18

 nomes como: Roberto Carlos, Wanderléa, Erasmo Carlos e 

Sérgio Reis, foram protagonistas desse movimento, e outros que também estavam nesse 

cenário musical. Nas palavras de Oliveira: enquanto o movimento estudantil estava na rua 

protestando contra o regime, os artistas da Jovem Guarda cantavam o amor, a fossa, as 

desilusões amorosas etc. Para muitas pessoas, especialmente no meio universitário, o 

movimento é considerado alienado e despolitizado. Na época, cada vez mais, jovens da 

classe média aderiam ao movimento como forma de expressão cultural. Era nas vestimentas 

que esses jovens (homens e mulheres) da classe média se identificavam com o movimento, 

o que identificamos aí uma tendência/crescimento no mercado da moda entre as décadas de 

60 e 70.
19

 

             Não tardou para que as empresas, gravadoras, emissoras de TV e rádios frente aos 

surgimentos de vários movimentos da música, buscaram acordos comerciais operando 

assim nos mercados radiofônico, fonográfico e televisivo. Mas nem todas elas 

                                                           
17

 Imagem disponível na plataforma do Twitter do cantor Gilberto Gil: @gilbertogil. Acesso dia 25 de 

novembro de 2021. 
18

  Em OLIVEIRA (2009) - A Jovem Guarda foi um movimento musical nascido no Brasil que teve seu auge 

na década de 1960. Sua denominação surge somente após o lançamento do Programa Jovem Guarda, em 

1965.  
19

 Idem Ibidem 



 

16 

 

sobreviveram a crescente pressão política e algumas foram fechadas, sob acusação de 

serem “subversivas” e “comunistas”.
20

 

             Esses acordos comerciais tinham fins lucrativos, a propagação dos discos desses 

cantores na mídia (programas televisivos, programas de rádio). Essas gravadoras instaladas 

no Rio de Janeiro e em São Paulo almejavam sucesso de mercado, transformando a 

indústria fonográfica brasileira, e se expandindo, tanto no mercado externo, como no 

mercado interno. Oliveira vai apontar que:  

 

Essa época se caracteriza por uma intensa investida das emissoras de televisão na 

música através da organização de famosos festivais de música e da criação de 

programas de auditório (dentre os quais podemos citar alguns: Discoteca do 

Chacrinha, O Fino da Bossa e o Jovem Guarda). Chacrinha foi um grande 

comunicador de rádio e um dos maiores nomes da televisão brasileira como 

apresentador de programas de auditório, que fizeram enorme sucesso dos anos 

1950 aos 1980. Sua estreia na TV ocorreu em 1956 com o programa Rancho 

Alegre, na TV Tupi, onde começo a fazer também a Discoteca do Chacrinha. 

Chacrinha apresentou programas de auditório também na TV Rio e na Rede 

Globo. EM 1978 foi para a TV Bandeirantes apresentar o Cassino do Chacrinha. 

O Programa O Fino da Bossa foi lançado pela TV Record em 1965, apresentado 

pelos cantores Elis Regina e Jair Rodrigues, com acompanhamento instrumental 

do Zimbo Trio. Era um dos programas mais representativos da MPB - Música 

Popular Brasileira – naquela época e fazia forte oposição ao Jovem Guarda 

descendente do rock and roll internacional 
21

 

 

              Em que pese que a participação de mulheres cantoras e apresentadoras, dentro dos 

programas de auditório, ainda eram em menor número. Percebemos essa diferença de 

gênero quando o programa Jovem Guarda foi lançado pela Rede Record de televisão, no 

ano de 1965, tendo somente três anos de duração, e que tinha como protagonistas os 

cantores Wanderléa, Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Essa diferença de gênero nos leva a 

constatarmos de que os espaços midiáticos (televisivos e rádio) a presença feminina era 

menor se comparada ao crescente número de cantores homens.  

            As décadas de 70 e 80 foram marcadas por artistas que surgiam nos mercados, 

fonográficos, radiofônicos e na televisão. Esta última veiculava as imagens dos artistas que 

vinham desde as décadas anteriores engajados nos movimentos da MPB. Neste novo 

cenário, a presença feminina nas bandas de Rock, e do sertanejo já se faziam presentes. Rita 

Lee no Rock e Roberta Miranda no sertanejo.
22

 

                                                           
20

 Idem Ibidem 
21

 OLIVEIRA, 2009, pp. 5-6. 
22

 ROCHEDO, Aline do Carmo. “Os filhos da Revolução”: A juventude urbana e o rock brasileiro dos 

anos 1980. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2011.  
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             É importante destacar que muitos dos artistas que surgiram na cena musical da 

década de 60, a exemplo de Elis Regina, o próprio Roberto Carlos, vindo do movimento da 

Jovem Guarda, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia, esses três últimos, filhos da 

Tropicália, e sobreviventes das censuras, ainda instaladas pela ditadura civil-militar, que só 

termina no ano de 1985, e logo após as eleições das “Diretas já”. 

             No mercado do Rock nacional vamos encontrar os nomes de Rita Lee e Raul 

Seixas, entre outros que vão surgindo no cenário musical, com destaque para as bandas de 

Rock dos anos 80 a exemplo de Kid Abelha, Legião Urbana e Titãs, que também começam 

a dominar o crescente mercado da música. Com o surgimento desses artistas do Rock na 

música, outros mercados, a exemplo dos de vestimentas (Jaquetas calças, sapatos) e de 

adereços como (os brincos, os óculos coloridos, e etc.), tinham recordes crescente de 

vendas. Todos queriam luzir como seus artistas preferidos. As emissoras de TV usavam 

dessas imagens dos artistas para comercialização desses produtos, tanto dentro dos 

programas de TV, como nos horários que a programação da televisão era interrompida para 

seus comerciais.  

            As empresas de produtos de cabelos e as empresas de óculos investiam nas 

propagandas televisivas. Na década de 70 a cantora Rita Lee protagonizava no Rock 

nacional cantando músicas com letras que demonstrava rebeldia, amor, sexo, entre outros 

temas que estavam dominando o contexto social, político e cultural do país. Nessa mesma 

década, lança o disco fruto proibido com a música “Ovelha Negra” agora em carreira solo, 

que a cantora se torna uma estrela no mundo do Rock.
23

   

             A década de 70 parece ter sido a grande explosão dos sucessos no mundo do rock 

nacional. As Frenéticas eram a atração nas discotecas, às performances, as danças sensuais, 

levaram o sucesso do grupo composto somente por mulheres. Muitas das músicas fizeram 

parte das trilhas sonoras das novelas brasileira, a exemplo da novela Perigosas Peruas de 

1992. Abaixo a composição do grupo no ano de 1976. 

                

                                                           
23

 Idem 
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  IMAGEM 3 – FRENÉTICAS – 1976.

24
 

 

 

             O grupo era composto por seis mulheres que roubavam as cenas nas discotecas das 

noites do Rio de Janeiro. No contexto do samba, muitos atristas, cantores/as, 

compositores/as consagram seus nomes, alguns vindos de décadas anteriores as de 70 e 80, 

e outros que só são reconhecidos no cenário do samba a partir da década de 60 quando os 

festivais são referências da Música Popular Brasileira.  

            A cantora Clara Nunes
25

 foi umas das mulheres sambistas, reconhecida no mundo 

do samba brasileiro.  A trajetória dessa sambista mostra como sua forma de pensar música 

foi fundamental com a inserção de elementos das religiões de matrizes africanas em seus 

shows. Um processo de ressignificação do samba, e como sua influência no meio musical 

deu sentido, e projetou outros intérpretes do samba. 

             Na passagem das décadas de 1980 para 1990, entram na cena musical grandes 

bandas de Axé, Sertanejo, Rock, Brega, Fank, o Pop, o Regg na Bahia, o Samba e os 

Pagodes. É no contexto da Bahia que muitas dessas bandas se tornaram reconhecidas no 

país, a exemplo das bandas de Axé, Regg e do Pagode, ou melhor, os pagodes baianos. Era 

no carnaval de Salvador que essas bandas se apresentavam e propagavam suas músicas em 

todo território.  Nem todos os cantores provinham da Capital baiana, muitos iniciaram suas 

                                                           
24

 Imagem disponível no site: https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/a-historia-das-freneticas-754256/ - Acesso 

dia 30 de novembro de 2021. 
25

 Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, nascida na cidade de Paraopeba - MG no dia 12 de agosto de 1942 e 

faleceu no Rio de Janeiro no dia, 2 de abril de 1983. Clara foi criada em família católica, mas alguns de seus 

irmãos eram adeptos do Kardecismo. No Rio, conheceu a umbanda por influência de uma amiga com quem 

dividia apartamento. Depois, entregou-se ao candomblé, conhecendo terreiros do Rio, de Salvador e de 

Recife.  – Disponível: https://projetocolabora.com.br/ods9/cinco-vezes-clara-nunes/ - Acesso dia: 17/11/2021. 
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carreiras nas pequenas cidades do interior mostrando como a televisão e o rádio adentravam 

os rincões mais distantes influenciando e garantindo os surgimentos de novos artistas.   

             Um dos primeiros grupos de pagodes que fez sucesso na Bahia foi o É o Tchan, os 

componentes (Jacaré, Carla Perez, Débora Brasil, Compadre Washington e Beto Jamaica) 

eram os protagonistas do grupo de pagode.
26

 Nos anos seguintes outros grupos de pagodes 

foram surgindo no mercado da música: Gang do Samba, Harmonia do Samba, Terra Samba, 

Patrulha do Samba, e Nossa Juventude. Aqui um grande destaque para o grupo Harmonia 

do Samba, composto somente por homens, onde cantor e demais componentes faziam 

também o papel de dançarinos. O vocalista Xandy ou Xandy do Harmonia, era quem mais 

se destacava nas apresentações da banda, com um rebolado tão envolvente que 

transformava dança e gingado em uma única coreografia.  

             Nos estudos de Leme (2003)
27

 em trabalho intitulado “Que Tchan é Esse? Indústria 

e produção musical no Brasil dos anos 90” a autora faz um panorama da indústria 

fonográfica no século XX, pegando como produto o sucesso do grupo de pagode É o Tchan.  

Leme nos aponta as influências dos Lundus do século XIX na configuração desses pagodes 

baianos do século XX. Seriam as performances rítmicas dos pagodeiros do grupo Harmonia 

do Samba com seus gingados, uma influência rítmica dos Lundus? 

             Os grupos de pagodes se apresentavam também em outros espaços de 

sociabilidades que eram construídos em Salvador, antes mesmo de o carnaval da Bahia 

acontecer. As apropriações desses espaços se davam pelo crescente número de blocos 

carnavalescos que precisavam vender seus abadás, fazendo com quem os grandes 

empresários promovessem festas anteriores ao carnaval. Eram nesses espaços que os grupos 

de pagodes lançavam suas músicas ao público, junto às músicas tinham as performances 

dos dançarinos/as e do público, mulheres e homens, negros/as da cidade de Salvador e 

cidades do interior da Bahia. 

             As emissoras de TV também aproveitavam o grande momento do período 

carnavalesco do país para exibirem em seus programas televisivos as apresentações desses 

grupos de pagodes e do Axé. Domingão do Faustão, Planeta Xuxa da rede Globo e no 

                                                           
26

 Nomes de registro: Edson Gomes Cardoso Santos – (Jacaré), Carla Aparecida Perez Soares da Silva – 

(Carla Perez).  Débora Carla do Carmo Carneiro – (Débora Brasil), Washington Luiz Silva Santos – 

(Compadre Washington), Roberto Pereira dos Santos – (Beto Jamaica). 
27

 LEME, Mônica Neves. Que Tchan é Esse? Indústria e produção musical no Brasil dos anos 90, São Paulo, 

Annablume, 2003. 
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programa Domingo Legal no SBT.  Alguns desses programas eram voltados para um 

público infanto-juvenil, como era o caso do programa da XUXA.  

 

 
IMAGEM 4 – É O Tchan no programa Planeta Xuxa. 

28
 

 

             Em que pese que os grupos de pagodes se apresentavam em todos os programas, 

era sempre as mesmas músicas, as coreografias, as mesmas roupas, os shorts muito colados 

ao corpo e os tops cobrindo somente os seios das dançarinas.  Já no caso dos dançarinos, 

quanto menos roupa mais chamava à atenção do público gay e feminino da década de 1990. 

Os figurinos dos dançarinos se aproximavam muito das dançarinas dando um tom de 

sintonia nas performances de ambos.  

             No figurino do grupo É o Tchan na imagem 4 as vestimentas retratam o Havaí, 

onde somente os dançarinos estão vestidos de modo figurado, poucas roupas e poucos 

adereços ao corpo. Os figurinos falavam muito das músicas que o grupo lançava nos seus 

discos. O disco em destaque era O Tchan no Havaí, lançado no ano de 1998, ano em que 

aconteceu o concurso para escolha da nova loira do Tchan.  

         Na imagem 5 uma apresentação do grupo Gang do Samba no programa Domingão do 

Faustão também da rede Globo, na época comandado pelo apresentador Fausto Silva 

(Faustão).      . 

 

                                                           
28

 Imagem extraída de vídeo disponível na plataforma do Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=2CQAoLTmyMY. Acesso dia 01 de dezembro de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=2CQAoLTmyMY
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IMAGEM 5 – Grupo Gang do Samba no Domingão do Faustão
29

 

. 

             No ano de 1998, o grupo de pagode É o Tchan, se apresentava no programa do 

Domingão do Faustão num concurso que seria eleita a nova loira do Tchan, em substituição 

da dançaria Carla Perez. Com o resultado também exibido no mesmo programa, a nova 

loira do Tchan, seria a paulista Sheila Mello, que juntamente com a anterior nova morena 

do Tchan, a mineira Sheila Carvalho, em substituição da dançarina Débora Brasil, que 

protagonizou sua carreia em tão pouco tempo na banda.  O resultado do concurso 

anunciado, e no mesmo ano, a banda lança o CD É o Tchan no Havaí, e a música “a nova 

loura do Tchan” compondo uma das faixas do CD. 

                 

 
Imagem 6 – Concurso a nova loira do Tchan – 1998.

30
 

 
 

             Além dos programas televisivos da rede Globo, e dos espaços públicos e privados 

na cidade de Salvador, os grupos de pagodes da Bahia eram convidados para apresentações 
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 Imagem extraída de vídeo disponível na plataforma Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=wPsKp_BMmxg. Acesso dia 01 de dezembro de 2021.  
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em outros programas de outras redes de televisão, a exemplo do programa televisivo 

Domingo Legal, que era exibido aos domingos e que contava com a participação de muitos 

artistas que também eram convidados para participação dos quadros do programa.  

             Entre estes quadros a “Banheira do Gugu” era o mais esperado pelos 

telespectadores, pois contava com a participação de personalidades de sucesso da década de 

1990. Na Banheira do Gugu, um homem usando uma sunga moda praia e uma mulher 

usando um biquíni, entravam numa grande banheira, onde acontecia uma disputa, e o 

vencedor seria quem pegava o maior número de sabonetes.  Nestes quadros os cantores e 

dançarinos dos grupos de pagodes também eram figurantes e entravam nas disputas.  

              Destacamos que nesses quadros dos programas televisivos a interrupção do quadro 

para comercialização/propaganda de produtos como: marcas de roupas, principalmente as 

íntimas, acessórios, marca de sapatos, produtos de beleza para cabelo, pele e etc. Os 

anúncios de produtos estavam sempre associados a um artista. Roupas da moda praia 

anunciada, está também no ar compondo o traje que levava os componentes dos grupos 

durante as provas. 

            Outros meios aos quais as culturas de massas entravam em cena, era nas imagens 

desses artistas, na maioria das vezes as dançarinas/os em revistas que ainda circulavam no 

mercado na década de 1990: Manchete, Capricho, Contigo, Horóscopo, Cavaco, G 

Magazine e Playboy. A revista G Magazine, voltada para o público gay, propagava as 

imagens de homens, artistas, cantores, jogadores de futebol, entre outros, com fotos dessas 

celebridades totalmente despidos.  

             Já a revista Playboy era voltada ao público heterossexual, estampavam imagens das 

muitas dançarinas, nuas a exemplo de Carla Perez, Sheila Carvalho e Rosiane Pinheiro
31

, 

essa última dançarina da banda Gang do Samba.  

 

                                                           
31

 No palco, o grupo comandado pelo Massal se transforma num caldeirão efervescente com a dançarina 

Rosiane, uma bela mulata escultural que esbanja sensualidade, deixando muita gente extasiada, e que foi capa 

da Sexy Especial Premium, e Musa da Copa da Revista Playboy. Disponível em: 

https://www.letras.com.br/gang-do-samba/biografia. Acesso dia 03 de dezembro de 2021. 
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Imagem 7 – Capa da revista Playboy do ano de 1998.

32
 

 

              Importante observarmos que na capa da revista, uma informação que nos chamou à 

atenção é o fato da dançarina ser eleita musa da copa, com a aprovação dos craques do 

futebol (jogadores). Associando grandes marketings, futebol, copa, e ideais femininos 

negros sexualizados, vendendo a imagem do Brasil como paraíso sexual.    

            A produção das culturas de massas leva ao consumo de um produto, voltado ao 

mercado consumidor. Neste sentido a indústria cultural na produção das músicas de 

pagodes levava a reboque outros produtos de consumo: roupas, sapatos, cervejas, produtos 

de beleza, masculino e feminino, etc. Nessa grande produção os corpos de homens e 

mulheres, que brancos/as ou negros/as também viravam produtos a serem consumados pela 

idealização do padrão de beleza magro e restruturado nas academias de ginásticas e 

circulavam na lógica do consumo do nudismo nas revistas da década de 1990.  

             É a partir da leitura de Gianelli que buscamos entender como essa indústria 

cultural da lugar para as culturas de massas voltadas muitas vezes para um mercado 

consumidor específico. Segundo Gianelli:  

 

De acordo com o sociólogo estadunidense Daniel Bell, o sistema capitalista de 

consumo inserido na sociedade urbano-industrial não acabaria por criar uma 

Cultura de Massa homogênea tanto em conteúdo como em ideologia, mas 

havendo cada vez mais diversas vozes expressando-se de maneira livre e igual, 

ou, como os Evolucionistas - Progressistas preferem colocar, ter-se-ia um acesso 

“democrático” da produção cultural e de seus meios de divulgação. Essa 

democracia estaria ligada também à quebra de monopólio da alta cultura em 

relação ao povo, sendo que agora existe na Cultura de Massa uma produção de 

filmes, música, programas de televisão e rádio e literatura voltada a essa “classe 
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 Disponível em: https://natelinha.uol.com.br/televisao/2020/10/14/rosiane-pinheiro-divulga-fotos-ineditas-

dos-anos-90-para-playboy-152531.php. Acesso dia 03 de dezembro de 2021. 
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baixa”, que pode passar a consumir bens culturais e os compreender, benefício 

do qual antes só desfrutava a elite.
 33

 

 

            O autor trabalha na perspectiva do pensamento Adorniano para estabelecer seus 

conceitos quanto à cultura de massas, e de como essa cultura estabelece padrões sociais de 

consumo, sejam eles na música, na dança, na cultura de uma determinada cidade, na 

religião. Neste sentido os pagodes se apresentam como uma cultura de massas assim como 

outros ritmos musicais, como o Axé, o Sertanejo, o Samba, e etc. 

             Com a popularização dos pagodes baianos em todo território nacional, muitos 

outros elementos a eles associados passaram a ser vendidos junto com a música. Calçados, 

roupas que se assemelhavam aos figurinos dos dançarinos/as, a associação com marcas de 

cervejas e a própria forma de dançar vão compondo a produção e o consumo de um 

produto que ultrapassa a própria música. Saindo das periferias e conquistam as classes 

médias, as academias embaladas pelas múltiplas formas de embraquecimento das 

dançarinas/os muito ao gosto do nosso racismo capitalista. 

 

Influências Afro-brasileiras na música e a religião. 

 

             O mercado fonográfico nacional desenvolveu-se no Brasil em finais do século XIX 

e início do XX, onde foi possível a comercialização dos primeiros equipamentos de som 

pelas gravadoras que se instalaram no Brasil. Os ritmos musicais, a exemplo do samba, 

ganhavam o gosto da população que para ouvir a música careciam de adquirir os 

equipamentos sonoros. Com Vargas e a necessidade de se construir uma unidade Nacional o 

Samba vira música que agora representava a nação brasileira. Do samba outros ritmos 

emergem, mesclando-se e dando origem a outras estruturas musicais a exemplo do samba 

carioca e dos pagodes baianos. 
34

  

             De música marginal a símbolo nacional o samba ganha notoriedade com o 

surgimento de artistas que foram fundamentais para sua consolidação como símbolo 

nacional. No trabalho de Hermano Vianna, O Mistério do Samba, ele nos aponta alguns 

caminhos para tentarmos compreender essa transformação do samba em elemento nacional. 

Cantores, compositores, poetas, escritores, estavam muito bem 
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aperfeiçoados/familiarizados com elementos da cultura afro-brasileira. As músicas temas 

dos batuques/festas, a religião, as vestimentas e até sua culinária serviam de temas centrais 

em muitos trabalhos musicais que buscavam enaltecer a cultura afro-brasileira. 

             Segundo Viana, a familiarização desses compositores/cantores com a cultura afro-

brasileira se dava na produção de letras de samba, para retratarem os contextos sócio-

políticos do país. Artistas como Pixinguinha e Donga, em suas músicas traziam as 

controvérsias de uma sociedade baseada nos elementos que chamavam de “modernizantes”, 

mas profundamente marcada por hierarquias raciais e pela herança da cultura afro-

brasileira. É nesse contexto social que a valorização do mestiço surge. Segundo Vianna   

 

Foi Gilberto Freyre quem conseguiu executar a façanha teórica de dar caráter 

positivo ao mestiço. O brasileiro passou a ser definido como a combinação, mais 

ou menos harmoniosa, mais ou menos conflituosa, de traços africanos, indígenas 

e portugueses, de casa-grande e senzala, de sobrados e mucambos. A cultura 

brasileira, mestiçamente definida, não é mais causa do atraso do país, mas algo a 

ser cuidadosamente preservado, pois é a garantia de nossa especificidade (diante 

das outras nações) e do nosso futuro, que será cada vez mais mestiço.
 35

 

 

             É nos escritos de Gilberto Freyre que pela primeira vez a mestiçagem era 

positivada. Em Casa-grande e Senzala, o autor traz questões, assim como o próprio Viana 

sobre os processos que levaram o Brasil a reconhecer e valorizar o mestiço, visto que essa 

valorização são frutos do que ele chama de “combinação harmoniosa” que teria no Samba 

sua, mas completa expressão. 

            Outros autores apontam para o surgimento do samba as fortes influências das 

músicas dos batuques nos terreiros de candomblés. Essa configuração nos faz entender 

como os cultos religiosos, as festas de batuques, foram fundamentais para a popularização e 

transformação do samba em símbolo nacional.  

             Pensando na transformação do samba, Nigri e Debortoli sinalizam que: 

 
Reconhecemos, de um modo mais geral, o samba como um gênero musical de 

matriz afro-brasileira. Uma prática social que se desenvolveu no meio urbano 

carioca, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século seguinte, ao 

qual é atribuído o título de gênero musical nacional, sendo, portanto, considerado 

um importante símbolo indenitário brasileiro. O contexto dos “morros cariocas” 

muitas vezes é associado como o único e legítimo local de sua manifestação e 

fruição, constituindo-se em um território de sociabilidades.
36 
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             Para os autores, os espaços/terreiros onde aconteciam os batuques/festas de 

saudações aos orixás, eram também espaços de sociabilidades, onde transitavam corpos de 

homens e mulheres negros/as. Esses espaços tornaram-se símbolos nacionais importantes 

para a constituição das sociabilidades nas cidades brasileiras do século XX. Napolitano
37

, 

comungando das leituras de Muniz Sodré, nos aponta como se deu a inserção/permanências 

dos elementos culturais afro-atlânticos (Lundus, Sorongo e Bahiano) na disseminação do 

samba, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro.  

             Vianna (2002) aponta a cidade do Rio de Janeiro como um local onde o Samba 

nasce dessa junção dos elementos das religiões de matrizes africanas, na casa das Tias 

Ciatas, onde a mistura dos sambas de roda com o samba canção e os batuques oriundos dos 

terreiros de candomblés se amalgama em um novo ritmo.   

             No trabalho “Música e Dança afro-atlânticas: (ca)lundus, batuques e sambas - 

permanências e atualizações” Neto, busca entender a origem do que ele nomeia como 

“Danças afro-atlânticas”, Lundu, Bahiano, Sorongo, e as influências que estes ritmos 

tiveram para a construção do samba nacional. Em que pese que o autor, busca também 

analisar o estado de Pernambuco para entender a disseminação desses ritmos musicais, e 

como, os batuques que eram mal vistos pelas elites locais, ainda assim, foram aos poucos 

adentrando os espaços públicos e privados, os teatros, as casas de shows, os espaços 

domésticos, e nas ruas. Ainda segundo o autor: 

 

Como se vê, durante a terceira década do século XIX o lundu, o bahiano, o 

sorongo - caracterizados como variantes de sambas - foram dançados e cantados 

nas casas e terreiros de pessoas das camadas sociais altas e baixas, nos salões e 

nos teatros. Na Bahia, naquela década, inclusive, o lundu artístico tornou-se alvo 

de perseguição política e moral, dita civilizatória, vindo a ser proibida a sua 

apresentação nos palcos do Teatro S. João.
 38

 

 

             Percebem-se as permanências desses ritmos musicais, Afro-atlânticos que com o 

passar dos séculos foram dando origem a outros ritmos, tão significativos para construção 

de uma indústria da música, durante o século XX.  Dentre eles podemos citar os sambas de 

roda do Recôncavo, o samba canção, as festas de reisados, o samba de terreiro e o samba de 
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enredo, esse último muito usado pelas escolas de samba que surgiram no Rio de Janeiro e 

São Paulo. 

             A junção de elementos da cultura e das religiões de matrizes africanas aparece 

unidos no disco da década de 80 lançado pela cantora Clara Nunes. Na capa do disco 

“Brasil Mestiço” a cantora, junto à outra mulher negra candomblecista, num espaço que da 

a entender ser um espaço sagrado, numa cena que demonstra exaltação com o samba e as 

religiões de matrizes africanas. 

 

 

                             IMAGEM 8 - Capa do disco “Brasil Mestiço” – 1980.
39

  
 

              Silveira mostrar a trajetória de Clara Nunes como um bom exemplo dessas 

associações entre elementos das religiões afro-brasileiras com o samba, popularizando e 

positivando esses elementos das culturas afro-brasileiras e consequentemente na quebra dos 

preconceitos que estruturalmente marcam a sociedade brasileira.
40

 Ainda que os pagodes 

não tragam tão claramente esses elementos, berimbaus, agogôs, pandeiros e outros 

instrumentos próprios às religiões de matrizes africanas, aparecem como importantes 

instrumentos na musicalidade desses grupos de pagodes. Inclusive o grupo de pagode Terra 

Samba introduz pela primeira vez elementos da capoeira nas suas apresentações. A 

valorização da cultura afro-brasileira se faz presente ainda que a massificação produza 

apagamentos que tendem a minimizar para a força da cultura afro-brasileira para a 

constituição do cenário musical nacional. 

 

Pagodes e performances: relações de gênero, raça e classe nas letras no pagode baiano. 
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            A música por ser uma expressão artística e cultural tem um grande poder de 

penetração social no sentido de reforçar ou desconstruir estereótipos de gênero, raça e 

classe. O grupo É O Tchan, uma das bandas que mais alcançou o sucesso no território 

nacional é um bom exemplo de músicas que tinha conteúdos pautados na erotização dos 

corpos. O duplo sentido ganha força e num processo de compartimentalização os corpos 

femininos transformam-se em um bumbum, numa barriguinha, na boquinha ou no peitinho. 

Não busco defender uma moralização das músicas, mas refletir sobre seu conteúdo 

machista e misógino.  

             Segundo Araújo e Sanches o machismo brasileiro se expressa na ideia de 

superioridade masculina, na agressividade do homem e no sentimento de propriedade deste 

sobre as mulheres, nesse sentido, nos perguntamos sobre o potencial machista dessas 

músicas ao reduzir o corpo feminino a uma mera expressão do prazer. (Araújo, p. 55 – 

Sanches p. 196).  Na análise das músicas “Dança do bumbum” do grupo É o Tchan, lançada 

no ano de 1996, nos deparamos com um ritmo marcado por uma letra com o uso intenso de 

duplos sentidos, erótica na qual a performance das bailarinas se concentra no rebolar da 

pélvis, a Bunda é o destaque. O uso do diminutivo na cultura baiana denota carinho, 

aproximação, aconchego.
41

  

             Assim ao usar bundinha em vez de Bunda, poupancinha em vez de bunda o autor 

traz a tradição da linguagem baiana, mantem o erotismo sem cair na dimensão pornográfica 

que é sempre um risco nessas letras. Mas por outro lado a objetificação do corpo feminino 

que se torna uma anatomia fragmentada para o deleite do olhar masculino reforça o 

machismo estrutural da nossa sociedade e as consequências das violências dela decorrente.  

O corpo e sexualidades se tornam produtos a serem explorados e as partes íntimas dos 

corpos, objeto de desejo dos públicos nos shows. 

 

Dança do bumbum – 1996. 

"Cheguei, hein, estou no paraíso! 

Que abundancia meu irmão”. 

Conheci uma menina que veio do sul 

Pra dançar o tchan e a dança do tchu tchu 

Deu em cima, deu em baixo 

Na dança do tchaco 
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E na garrafinha deu uma raladinha 

Agora o gera samba mostra pra vocês 

A dança do bumbum que pegou de uma vez 

Bota a mão no joelho 

E da uma baixadinha 

Vai mexendo gostoso, 

Balançando a bundinha 

Agora mexe vai, mexe, mexe mainha 

Agora mexe, mexe, mexe lourinha 

Agora mexe, mexe, mexe neguinha 

Agora mexe balançando a poupancinha 

Mexe, mexe, pro lado 

Mede, mexe, pro outro 

Vai mexendo embaixo 

Vai mexendo gostoso 

Vai no sapatinho, vai 

Remexendo gostosinho, vai 

No sapatinho, olho o sapatinho vai 

Vai mexendo gostosinho vai 

No sapatinho, olho o sapatinho vai 

Vai mexendo gostosinho vai 

 “Ah, que beleza, que maravilha, isso eh magnifico, mãe!”. 
 

             Constatamos na letra da música as palavras carregadas de duplos sentidos, ao se 

referir às partes íntimas da mulher, outras vezes para pensar as performances masculinas 

que eram construídas junto às coreografias que davam a entender ser uma encenação de um 

ato sexual.  Ralar na boca da garrafa, objeto fálico, que remete ao pênis, num vai e vem de 

rosar encarna o ato sexual em pleno palco. Mas a garrafa da música é da cerveja?  

Mulheres alcoolizadas estariam mais propensas aos avanços masculinos? Com o álcool das 

cervejas as mulheres seriam um alvo, mais fácil?  

             No pagode do É o Tchan, ninguém ficava parado, homens, mulheres, crianças e 

idosos, todos envolvidos num ritmo contagiante, tanto pelas performances dos 

dançarinos/as, como pelas temáticas das músicas (dança da cordinha, bambolê, estátua, 

vovó no samba, mexe, mexe mainha e geração 2000). Todas as músicas compõem as faixas 

do CD de nome “É o Tchan – na cabeça e na cintura”.
42

 Em que pese o público eclético, o 

destaque da letra é para as mulheres jovens como no destaque da estrofe: “ "Cheguei, hein, 

estou no paraíso! Que abundancia meu irmão”. Conheci uma menina que veio do sul Pra 

dançar o tchan e a dança do tchu tchu”. O paraíso está na abundância de mulheres jovens, 
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que rala na boquinha da garrafa, afirmando a máxima misógina no interesse dos homens 

em mulheres novas. 

             Neste sentido, as músicas eram voltas para as configurações dos grupos, onde as 

dançarinas/os misturavam rebolado, sapateado, sedução, alegria e muito gingado, ao 

atenderem os chamados, para “ralar na boca da garrafinha”, e “passar por debaixo da 

cordinha”. As letras de pagodes atendiam uma demanda do mercado e sua produção era 

voltada ao gosto tanto das camadas populares quanto das classes médias. Os pagodes 

constrói uma linha de ligação e identificação entre grupos socialmente opostos, as classes 

médias e as camadas populares, mas contraditoriamente não estabelece um canal de 

comunicação capaz de permitir reconhecimento e igualdade. 

              Pelas letras das músicas percebe-se a estreita ligação destas com a cultura popular. 

“De Olho nelas” de 1999, do grupo Harmonia do Samba, é um bom exemplo disso. Com 

um tom ligeiro e brincalhão “De Olho Nelas” apresenta Tipos populares femininos.  

Juliana a tirada, pensa ser superior a todos, mas realmente não tem maiores recursos 

financeiros, come “chuchu com ovo”, o que remete a pobreza a mesa. Deise é assanhada, 

mas mantem a moral. Defesa da piriguete? 

 

De Olho nelas – 1999. 

Olha Juliana, toda tirada 

Dizem que é bacana, mas não é nada 

Tira onda de importante 

Fica se achando a tal 

Mas é só chuchu com ovo 

Uma tremenda baixo astral 

Eu prefiro a Deise que é despojada 

Chega no pagode toda assanhada 

Ela sabe onde pisa e não perde a moral 

100% Harmonia 

Todinha natural 

Rebola que vai, rebola, vem comigo assim 

Rebola mais, rebola aqui perto de mim 

Rebola, vem, rebola que eu tô de pé 

De olho, de olho, de olho, de olho na mulher 

E Dona Maria é desbocada 

Fica noite e dia sem fazer nada 

É toda hora um tititi 

É toda hora um blá blá blá 

E se tiver de cara feia, sai de baixo, vai inchar 

Dona Joana, toda charmosa 

Chega no pedaço, cheia de prosa 
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Ela sabe que de fato é uma tremenda tentação 

E a galera comentando: 

"Olha lá que avião!" 

A Fabiana é brincadeira! 

A Daniele é brincadeira! 

A Monique, Rapaziada? 

É brincadeira! 

Até a Dinha é brincadeira! 

 

  Identificamos aí a construção/representação de duas mulheres. A Deise no pagode 

é “assanhada”, porém, mantém a pose. A Juliana a “chuchu com ovo”, mas é toda “tirada”. 

Seria a Deise a mulher certa para ser levada ao pagode? Ou a Juliana por ser apresentada 

como a “chuchu com ovo”?  Qual destas mulheres é identificada com o estereótipo da 

mulher a perigo – “piriguete”? 

   A respeito da “piriguete” e do “putão” Clebemilton Nascimento disserta que:  

 

Para além de simples gírias, elas deixam marcas da subjetividade dos sujeitos e 

carregam significados culturais e representacionais de gênero. São 

representações do feminino e do masculino construídas pelo discurso e encerram 

sentidos de posições assimétricas dos sujeitos, envolvendo relações de poder. 

Essas relações de poder emergem na linguagem e na cultura através de 

enunciados construídos e tomados como naturais pelo senso comum a partir de 

sua naturalização. Dessa forma, a linguagem cria representações sociais e institui 

o real. Nesse sentido, os objetos não existem para nós sem que antes tenham 

passado pela significação. Quando descrevemos ou explicamos algo em uma 

narrativa ou em um discurso, temos a linguagem produzindo sentidos, a 

“realidade”. Embora essas representações tenham se disseminado na cultura 

juvenil através da mídia, elas encontram forte referência nas letras e no contexto 

do pagode baiano.
 43

 

 

  Nascimento mostra como os estereótipos do masculino e do feminino, são 

construções que perpassam pelas gírias e que nas letras de pagodes são apropriações num 

movimento de identificação, tanto do homem “putão”, como da mulher “piriguete”. O 

putão estaria inserido dentro de uma lógica do poder masculino, o que o torna um corpo 

transitável das masculinidades. Diferente da mulher, que mesmo com as quebras dos 

padrões estabelecidos pela sociedade, percebe-se o quanto seus corpos, ainda são 

estereotipados nas letras dos pagodes. 

                                                           
43

 NASCIMENTO, Clebemilton Gomes do. “Piriguetes e putões”: representações de gênero nas letras de 

pagode baiano. Fazendo Gênero 8 - Corpo, Violência e Poder. Florianópolis, de 25 a 28 de agosto de 2008. P. 

02. 
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  Analisando a letra da música “Raimunda” do grupo de pagode Gang do Samba, 

constatamos que a bunda é a peça principal na maior parte das estrofes da música. A mulher 

é identificada/reconhecida na rua, na feira, em casa, no pagode pela bunda.  

                                         

                                                     Raimunda- 1997 

 

Essa menina tá de brincadeira vai acabar me passando a mão 

Rebola bola o rebolado da Raimunda, rebolando tá fazendo todo mundo passar mal 

É o monumento da redonda arquitetura, logo embaixo da cintura é a bunda 

Subiu a temperatura, ó Raimunda, logo embaixo da cintura é a bunda 

Subiu a temperatura oba, oba 

 

Lá vai a bunda passeando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa 

Lá vai a Raimunda rebolando a brasileira, lá vai Raimunda que coisa maravilhosa 

Essa menina tá de brincadeira, vai acabar me passando a mão 

O Seu Genário tá perdendo a compostura, se ela passa vai subir sua pressão arterial 

Rapaziada tá de olho arregalado, de olho no rebolado, tá saindo do normal 

Essa menina tá de brincadeira, vai acabar me passando a mão 

 

Rebola bola o rebolado da Raimunda, rebolando tá fazendo todo mundo passar mal 

É o monumento da redonda arquitetura, logo embaixo da cintura é a bunda 

Subiu a temperatura, ó Raimunda, logo embaixo da cintura é a bunda 

Subiu a temperatura oba, oba. 
 

  A figurante na imagem abaixo é a dançarina Roseana Pinheiro, a qual também foi 

considerada musa da copa de 1998. Embalada pelo som contagiante da música, num 

movimento de obediência e rebolado. Neste sentido, a “Raimunda” da música precisava 

estar sintonizada com a Rosiane dançarina. 

 

 

IMAGEM 9 – Apresentação do grupo Gang do Samba - Raimunda
44
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 Imagem extraída de vídeo disponível na plataforma Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=2P533tvpzw4 Acesso dia 03 de dezembro de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=M4FbqG5-PQg
https://www.youtube.com/watch?v=2P533tvpzw4
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  Percebe-se tanto na letra da música e na imagem acima o gingado forte, carregados 

de elementos apelativos e midiáticos onde são construídas as imagens das mulheres feitas 

para o pagode. Segundo Leme (2003) as músicas de pagodes eram produzidas com esse 

poder apelativo entre gênero, corpo e gingado. A autora pontua como “vertente maliciosa” 

dos pagodes baianos. 

  É em Lacerda (2016) que melhor disserta sobre a definição de vertente maliciosa, 

apontada por Leme:  

 

Essa característica provocativa, principalmente de apelo sexual e sensual, 

acontece quando pensada a partir das relações estabelecidas por sujeitos 

masculinos e femininos. Essa perspectiva relacional pode escapar quando 

abordada a partir da ideia de malícia, que inclusive não é definida pela autora. A 

malícia é uma insinuação, uma artimanha dos espertos, a capacidade de usar o 

corpo e mente para escapar e transgredir, confundir, trampolinar. A malícia, nesse 

sentido, é a negação da ingenuidade, da inocência, da incapacidade de ver as 

armadilhas do mundo.
45

 

 

 A autora pontua que: a malícia muito comum entre as letras de pagodes era uma 

característica presente nas relações sociais entre macho e fêmea. Seguindo essa linha de 

raciocínio, os pagodes baianos se apresentavam numa relação de poder exercida pelos 

homens sobre os corpos femininos. Neste sentido, as construções das masculinidades 

também se faziam presentes nas letras dos pagodes baianos.  

  Para Nascimento que trabalha com as gírias do “Putão” e da “piriguete” as 

definições para tais gírias seria: a “piriguete” – mulher que vai dançar pagode com o short 

muito curto e um top, espécie de blusa que cobre somente as partes dos seios, deixando à 

mostra a barriga e umbigo – “mulher a perigo”. Já o “putão” – homem que a partir de suas 

performances, suas vestimentas, adereços no corpo, são considerados o “pegador” aquele 

que num espaço de tempo consegue a atenção de várias mulheres no momento 

performático. Toda essa construção de homem remete a relação do poder masculino, diante 

da mulher –“piriguete”.
46

 

  São nesses discursos/gírias, muito usadas nas camadas sociais na Bahia, como 

forma de identificação de corpos performáticos inseridos dentro dos seus contextos sócio-

políticos e cultural. “Essas relações de poder emergem na linguagem e na cultura através de 
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 LACERDA, Gabriela Lima de. É o Tchan do Brasil: história, corpo e erotismo no pagode baiano dos 

anos de 1990. Fortaleza – 2016. 150 f.:il. color. 
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 NASCIMENTO, Clebemilton Gomes do, “Piriguetes e putões”: representações de gênero nas letras de 

pagode baiano. Fazendo Gênero 8 - Corpo, Violência e Poder. Florianópolis, de 25 a 28 de agosto de 2008. 
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enunciados construídos e tomados como naturais pelo senso comum a partir de sua 

naturalização. Dessa forma, a linguagem cria representações sociais e institui o real”
47

  

             A partir das análises das letras de pagodes, constatou-se que essas letras são 

carregadas de representações sociais de gênero (homem, mulher), raça e classe 

estavam/estão presentes nas produções dos anos de 1990 - 2000. É nos corpos, nas 

sexualidades na imaginação, identificado por Leme como “vertente maliciosa” dos pagodes 

baianos, que as grandes produtoras de músicas construíam meus marketings publicitários 

para os diversos veículos de comunicação do país.
48

 

             Nesse universo de representações dos pagodes baianos, a partir do aparecimento 

do grupo de pagode É o Tchan, antigo Gera Samba, que abriu-se as portas para que novos 

grupos de pagodes aparecessem. No contexto sociocultural do país, onde na Bahia, 

verificou-se o aumento crescente deste mercado de música entre as décadas de 1990- 2000. 

A partir dos anos 2000 alguns dos grupos de pagodes foram se reconfigurando com as 

saídas de componentes, entre dançarinos/as e vocalistas.  

              Fama, enriquecimento, conflitos internos marcaram esses processos de mudanças, 

mas também a concorrência pelo público que o Sertanejo e o Fank começam a representar. 

Os grupos de pagodes Gang do Samba e É o Tchan foram os grupos que mais se 

reconfiguraram com as entradas e saídas repentinas dos integrantes, coincidindo com a 

queda nas vendas dos CDs desses grupos específicos.  

              Já o grupo de pagode Harmonia do Samba, foi o que menos teve mudanças, e até 

os dias atuais está nas paradas de sucesso. Ainda que o Harmonia permanecesse com a 

composição original, a entrada do vocalista Xandy
49

 para uma Igreja Evangélica introduziu 

mudanças nas performances e nas vestimentas do cantor. É provável que essa mudança 

ampliasse o público de Xandy incorporando aos seus fãs um novo grupo de ouvintes. (vide 

imagem abaixo). 

 

                                                           
47

 Op. Cit, p. 02 
48

 Sobre o tema ver: Leme, Nascimento, Lacerda. 
49

 Unindo o pagode carioca de grupos como o Fundo de Quintal com ritmos baianos e caribenhos, o Harmonia 

do Samba foi um caso isolado de sucesso no fim dos anos 90, quando o axé parecia não ter mais fôlego para 

se manter no topo das paradas de sucesso. O vocalista Xandy se tornou um símbolo sexual da Bahia. 

Disponível em: https://www.letras.com.br/harmonia-do-samba/biografia. Acesso dia 03 de dezembro de 2021. 

https://www.letras.com.br/harmonia-do-samba/biografia
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IMAGEM 10 – Capa do CD Pé no chão – 2002.

50
 

 

 
                          IMAGEM 11 – Lançamento do Clipe Piseiro – 2020

51
. 

 

              As vendas de discos, os mercados que eram construídos a partir dos pagodes 

baianos, alcançaram grandes quedas nos anos seguintes aos 2000. Por se tratar de uma 

pesquisa com recorte temporal, não foi possível levantar dados para os anos posteriores. 

Porém esse não foi somente um dos fatores que contribuíram para que o mercado de discos 

- CDs de música, em especial dos pagodes baianos tivesse quedas nas vendagens. Com a 

popularização da internet, e as diversas plataformas de mídias digitais que foram surgindo, 

o acesso á música também se tornou mais fácil.  

                                                           
50

 https://immub.org/album/pe-no-samba-harmonia-do-samba-ao-vivo Acesso dia 03 de dezembro de 2021. 
51

 Imagem disponível no site: https://g1.globo.com/ba/bahia/carnaval/2020/noticia/2020/02/04/harmonia-do-

samba-lanca-clipe-da-nova-musica-de-trabalho-piseiro-video.ghtml   Acesso dia 03 de dezembro de 2021. 
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             Compreende-se que, estudar os pagodes baianos, numa tentativa de construção de 

uma história social e cultural do fenômeno musical, nos leva a diversos caminhos e 

entendimentos. Primeiro, as bandas surgidas depois dos anos 2000, mantém a mesma 

construção de letras, onde a mulher permanece como elemento central, com rimas de 

duplos sentidos. As gírias da “piriguete” e do “putão”, como define Nascimento, 

permanecem nas composições dando conto de que apesar, ou melhor, em decorrência dos 

sucessos jovens da periferia ainda acalentam o sonho de um grupo de pagode que garanta a 

ascensão social dos mesmos. 

 

Considerações finais 

 

             Nas décadas iniciais do século XX, percebemos a inserção dos equipamentos 

sonoros, a partir da comercialização do rádio a pilha no mercado brasileiro e mais tarde 

com a chegada da televisão, ampliou-se ainda mais o mercado de consumo da música e dos 

produtos a ela relacionados. As contribuições que as grandes gravadoras tiveram para a 

disseminação desses aparelhos sonoros, assim como o papel desenvolvido pela rádio 

nacional foram fundamentais para popularização do hábito de ouvir músicas em todos os 

cantos do Brasil. 

           Percebemos que as passagens das décadas foram marcadas por momentos históricos, 

políticos, cultural e social.  Na década de 60 com o surgimento dos movimentos da Musica 

Popular Brasileira em pleno processo de instauração do regime ditatorial civil militar no 

Brasil onde as censuras tomaram conta da cultura e da MPB, apesar das tentativas de 

resistência, muitos artistas sofreram perseguições, mas isso não impediu que a música fosse 

o lócus de um importante espaço de resistência.   

             O samba, intimamente marcado pela cultura Afro-atlânticas, ganhou espaço no 

mercado fonográfico, ampliaram nacionalmente seus ouvintes, fusões, mudanças melódicas 

criam novos ritmos, dentre eles os pagodes baianos. Uma nova modalidade de samba que 

explora a sensualidade, sexualidade, gingado, remelexo e performances. Marcados pela 

cultura baiana, nas rimas, nas definições os pagodes ganha o Brasil projetando a si mesmo e 

a Bahia. As hierarquias de gênero presentes nas letras dão conta o quanto ainda precisamos 

lutar por uma equidade na qual as mulheres não sejam reduzidas a meros corpos 

fragmentados e a disposição da misoginia e do machismo. Um pagode feminista? Talvez? 
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             Foi nos pagodes baianos que encontramos elementos para construção dessa 

pesquisa, e para constatação e respostas dos questionamentos que foram surgindo antes, 

durante e depois da pesquisa construída. Ainda que nem todas as questões foram 

respondidas, pois a cada nova resposta uma miríade de outras questões eram postas, 

acreditamos que essas lacunas serão preenchidas em trabalhos posteriores.  

             No entanto, espera-se que tenhamos respondido a proposta dessa pesquisa. 

Compreende-se que essas respostas não são definitivas, pois as décadas se passam, os 

personagens mudam, e nos contextos sociais, são inseridas outras perspectivas, e, outras e 

outras respostas serão construídas, a partir das análises das letras de pagodes baianos.  No 

mesmo recorte temporal, ou em recortes temporais futuros.  
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