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RESUMO 

 

Apresenta-seneste trabalho uma análise sobre a representação da mulher nas letras de pagode 

compostas por cantores baianos. Objetivou-se refletir sobre o papel da mulher na sociedade, 

analisando e mapeando como a sua imagem é construída no cenário do pagode baiano. O 

estudo desenvolvido nesta monografia pautou-se no discurso machista e sexista que 

transforma a mulher em objeto sexual, o qual a reduz a um corpo sexualizado e destroçado 

pela imaginação masculina. A pesquisa realizada foi qualitativa, na qual abordaram-se 

algumas letras de músicas do estilo pagode baiano, cujas análises foram fundamentadas em 

alguns teóricos que tratam sobre a condição da mulher na sociedade como Bourdieu (2012), 

Del Priori (1995), Beauvoir (1987),Preti (1982), dentre outros. De acordo com as análises, 

comprovou-se que as composições de pagode baiano objetificame menosprezam a mulher, 

tratando-a como mercadoria, consumível e descartável, em vista de uma realidade que 

legitima a cultura do estupro, favorecendo a violência e a vulgarização do seu corpo.  

 

Palavra-chave: Objetificação da mulher. Letras de pagode baiano. Dominação masculina. 

 

 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta un analisis sobre la representación de la mujer en las letras de 

pagode compuestas  por cantantes baianos, con el objetivo de reflexionar sobre el papel de la 

mujer en la sociedad, analizando  y mapeando cómo su imagen está construida en el escenario 

del pagode baiano. El estudio desarrollado en esta investigación se pautó en el discurso 

marchista y sexista que transforma la mujer en objeto sexual, el cual la reduce a un cuerpo 

sexualizado y destrozado   por la imaginación masculina. La pesquisa realizada fue 

cualitativa, en la cual fueron abordadas algunas letras de canciones del  estilo pagode baiano, 

cuyos análisis fueron fundamentados en algunos teóricos  que tratan  de la condición de la 

mujer en la sociedad como Bourdieu (2012), Del Priori (1995), Beauvoir (1987), Preti (1982), 

entre otros. De acuerdo con los análisis, se comprobó que las composiciones del pagode 

baiano transforman la mujer en objeto y las menosprecian, las tratando como mercancía, 

consumible y descartable,   en una realidad que legitima la cultura de la violación, 

favoreciendo la violencia y la vulgarización de su cuerpo. 

 

Palabra-llave: Objetivación de la mujer. Letras de pagode baiano. Dominación masculina.  

  

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Propaganda racista da cerveja “Devassa Negra” ...................................................... 

Figura 2 – Propaganda da mulher como objeto sexual ..................................................... 

Figura 3 - Banda de pagode baiano–“Bailão do Robyssão” ............................................ 

Figura 4 – Banda de pagode baiano – “Banda Pagodão” ................................................. 

Figura 5 – Banda de pagode baiano –“Banda A Invasão” ................................................ 

15 

16 

19 

22 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Estereótipos nas letras de músicas do pagode baiano ........................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 

 

2 UMA BREVE HISTÓRIA DA MULHER NA SOCIEDADE PATRIARCAL E 

SEXISTA ....................................................................................................................... 

2.1 PAPEIS DA MULHER NA SOCIEDADE .............................................................. 

2.2 EROTIZAÇÕES DA MULHER ............................................................................... 

 

3A MULHER NAS LETRAS DE PAGODE BAIANO .............................................. 

3.1ANÁLISE DAS MÚSICAS ...................................................................................... 

3.2 EXPOSIÇÕES DO CORPO FEMININO .................................................................. 

3.3 OS ESTEREÓTIPOS SEXUAIS ............................................................................... 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 

 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 

08 

 

 

11 

12 

14 

 

17 

18 

25 

26 

 

28 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma sociedade patriarcal em que o homem tem um papel superior ao da 

mulher, em vista a uma submissão que não esta só na esfera pública, mas também na esfera 

privada, estando presente em qualquer ambiente social em que o homem e a mulher precisam 

compartir. Entretanto, existe uma diferença cultural que separa as condições públicas e sociais 

entre os sexos, desde o período em que as sociedades patriarcais se impuseram até os dias 

atuais, num cultivo do traço patriarcal que delimita a condição feminina na sociedade. 

Contudo, o machismo é um dos alicerces do patriarcado, em que os homens são 

osprivilegiados dessa socialização, enquanto a mulher ocupa o espaço desfavorecido de 

suborno pessoal e sexual. Esse poder de dominação sustenta o machismo como o centro de 

tudo, onde o homem ainda enxerga a mulher como propriedade sua,transformando-a em 

objeto passivo, sem o direito de controlar seus desejos ou vontades. Segundo Drumont(1982, 

p. 76); 

 
[...] o machismo é visto como estrutura ideológica, em suas articulações 

com a ideologia dominante e com as instituições de controle social. A 

estrutura ideológica em questão é midiatizada pelo desejo, uma vez que 

organiza e codifica o discurso sexual e as representações sexuais. 

 

 

 Mediante ao domínio masculino, podemos destacar a mídia escrita e televisiva, em 

especial a publicidade, a música, as novelas, os filmes, entre outros entretenimentos como 

principais disseminadores do machismo e do sexismo,que propagam a objetificação da mulher 

como um produto sexual, em vista de uma naturalização que legitima e tolera as agressões 

físicas, morais e psíquicas contra a mulher. 

Dentro desse meio mediático, as músicas de pagode baiano robustecem a banalização 

do corpo feminino de maneira exacerbada, expondo as partes mais íntimas do corpo da 

mulher de maneira escancarada, pondo-a em condição de objeto sexual, desqualificando a 

imagem feminina e reforçando as diferenças de gênero que tanto se discutem atualmente. Sob 

essa vertente de valorização feminina surge a questão de como a mulher é representada em 

letras de músicas de pagode compostas por cantores baianos. 

 Os principais objetivos deste trabalhosãorefletir sobre o papel da mulher na sociedade, 

analisar e mapear como a sua imagem está sendo construída nas letras de pagode baiano 

eidentificaralguns estereótipos que tratam a masculinidade e a feminilidade inseridas nas 
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letras das músicas. É uma pesquisa qualitativa,sustentada em teóricos que abordam sobreas 

condições da mulher na sociedade, comoBourdieu (2012), que relata sobre “A dominação 

masculina”;Del Priori (1995), Beauvoir (1987), as quais falam sobre o papel da mulher na 

história; Nascimento(2012, 2009), que estuda a respeito da coisificação da mulher nas 

músicas de pagode baiano;Preti(1982), um sociolinguista que estuda sobre a linguagem 

erótica, dentre outros. 

A partir de quatro letrasde músicas veiculadas por cantores e grupos como Robyssão, 

Banda Pagodão e Grupo Invasão, analisamos as formas que reforçam o poder de controle 

masculino sobre o corpo e a sexualidade feminina. 

 É importante destacar que o pagode baiano enquanto Patrimônio Cultural da Bahia é 

um ritmo dançante, que envolve as pessoas por sua batida. No entanto, algumas letras são de 

pouco prestígio em razão de macular a figura feminina e ressaltar a violência de gêneros. Uma 

coisa paradoxal que, em época de tantas campanhas contra a exploração sexual, contra a 

violência de gênero, ainda exista um gênero musical que reproduza solidificação e a 

objetificação da mulher. 

 É um gênero musical queatrai um grande público, por ser um ritmo dançante e muito 

apreciado em festas, pública ou privada. Contudo, a maioria dos apreciadores é formado por 

jovens e crianças que, infelizmente, compartem desse mundo erotizado e sexualizado presente 

nas letras das músicas, que consequentemente sofrem com o amadurecimento precoce, devido 

a tal exposição. Nesse sentido, resgata essa cultura machista como verdadeira, vendo a mulher 

como objeto sexual de utilidade masculina, um ser desvalorizado que nasceu para servir ao 

homem sem nenhuma autonomia. 

 Este trabalho está subdividido em quatro partes. A primeira é a Introdução, na qual 

expomos o seu desenvolvimento. A segunda parte, intitulada “Uma breve história da mulher 

na sociedade patriarcal e sexista”, é um recorte histórico sobre a posição da mulher na 

sociedade machista e patriarcal, em vista das funções, dos valores e da sua identidadevigiada 

pelas ideologias religiosas e machistasque a colocamcomo submissa ao homem, uma vez que 

o seu corpo é controlado e objetificado para a reprodução e satisfação do prazer masculino. 

Diante disso, apresentamos brevemente como surgiu o movimento feminista, que começou a 

lutar pelos direitos e a igualdade de gênero. Esta parte está subdividida em três subseções, 

“Papeis da mulher na sociedade”, na qual tratamos sobre os papeis desempenhados pela 

mulher socialmente, sua identidade, as divisões do trabalho, os valores administrativos e 

religiosos vinculados à sua desvalorização sexual; e “Erotizações da mulher”, em que 

ressaltamos o olhar sexista e machista que transforma o corpo feminino em objeto sexual 
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desejável e apreciável, bem como a difusão desse corpo como mercadoria capitalista e 

exploração midiática. A terceira parte, intitulada “A mulher nas letras de pagode baiano”, 

abordamos a respeito da construção da imagem da mulher nas letras de pagode 

baiano,focando na banalização do corpo feminino como um objeto de apreciação e de prazer, 

ocasionando a sua desvalorização perante a sociedade. Trazemos para a discussão a lei 

antibaixaria que priva o uso dessas músicas em shows patrocinados pelo Governo do Estado 

da Bahia. Esta parte está subdividida em três subseções: “Análise das músicas”, na qual 

ressaltamos a construção dessas letras como objeto de desqualificação da mulher, bem como 

fazendo apologia à cultura do estupro, incitação ao ato sexual e utilização de um discurso 

dúbio e malicioso a respeito da sexualidade feminina; “Exposições do corpo feminino”, na 

qual tratamos sobre a exposição do corpo feminino também nas coreografias apresentadas 

pelas bandas de pagode, as quais expõem a mulher a situações de constrangimento e violência 

simbólica; e “Os estereótipos sexuais”, em que abordamos como os estereótipos criados 

rotulam as sexualidades feminina e masculina de forma a desvalorizar a imagem da mulher e 

enaltecer a do homem, sendo aqueles exemplificados a partir das letras das músicas. 

Finalizando a monografia, apresentamos as considerações finais, nas quais tratamos dos 

resultados alcançados a respeito da objeticação da mulher. 
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2 UMA BREVE HISTÓRIA DA MULHER NA SOCIEDADE PATRIARCAL E 

SEXISTA 

 

Durante muito tempo as crenças religiosas deixaram a mulher em condição inferior ao 

homem, semprecolocada como um “outro negativo”, contribuindo assim para a sustentação do 

patriarcado, que é o sistema da dominação masculina que colocava as mulheres em situação 

de subalternidade, subserviência, sem voz ativa, fadadas a uma situação de inanimado, que 

infelizmente ainda atinge muitas mulheres. 

Na Idade Média a igreja idealizava como as mulheres deveriam se portar tanto na 

sociedade quanto no seu lar, conquanto que “[...] a Igreja e o Estado costuravam as 

características do seu gênero, amarrando práticas culturais e representações simbólicas em 

torno da maternidade, do parto, do corpo feminino e dos cuidados com os filhos” (DEL 

PRIORI, 1995, p.16).Sobretudo se estipulava apenas dois modelos de mulher, o de “Eva” 

pecadora ou o de “Maria” virgem e santa, porém aquelas que nãoaceitassem cumprir as suas 

medíocres funções sociais de cuidar do lar e de sua família e buscassem novas atitudes, 

fugindo do modelo estipulado pela igreja eramexecutadas de forma brutal, torturadas, 

afogadas ou queimadas para que o fogo purificasse sua alma, em prol da salvação. Segundo 

Dalarun (1990, p.52), “[...] a salvação para ela não vem senão pelo arrependimento e pela 

penitência, no castigo desta carne culpada”. 

Ainda na Idade Média, a sexualidade feminina era um símbolo religioso, social e 

econômico, em que as moças eram educadas para o casamento, ensinadas a obedecer, tendo a 

responsabilidade do nome da família e do acúmulo de riquezas que o casamento 

proporcionava ao pai. Enfim,um período em que a mulher eratida como moeda de 

troca,passada da autoridade do pai para a autoridade do marido, sem domínio nenhum sobre 

suas vontades. Entretanto,a mulher era objetificada, transformada em objeto de negociação 

entre as famíliasque queriam manter os status sociais, o nome da família, riquezas e o poder, 

em cima da superioridade que o homem exercia sobre a mulher. 

Também é importante destacar que a mulher casava para viver a vida do 

homem,estando subordinada a cuidar da casa, dar filhos ao seu marido, satisfazer suas 

vontades, tanto pessoais quanto sexuais, e ser completamente fiel, mesmo sabendo das 

traições do seu marido, tendo isso como algo natural da masculinidade. Enfim, a mulher era 

um mero objeto domesticado para cuidar do lar e dos filhos, sem direitos a expor suas 

vontades, e estando sempre sob os comandos do seu marido. 
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 No período colonial, a mulher negra exercia um papel inferior ao da mulher branca, 

enquanto as mulheres brancas serviam para ser esposa e mãe, as negras eram escravizadas 

sem nenhum domínio do seus atos e do seu corpo, preparadas para produção dos bens e 

serviços, além de prestar serviços sexuais aos seus senhores: 

 

Enquanto mucama, cabia-lhe a tarefa de manter, em todos níveis, o bom 

andamento da casa grande: lavar, passar, cozinhar, fiar, tecer, costurar e 

amamentar as crianças nascidas dos ventre “livre” das sinhazinhas. E isso 

sem contar com as investidas sexuais do senhor branco que, muitas vezes, 

convidava parentes mais jovens para se iniciarem sexualmente com as 

mucamas mais atraentes (GONZALEZ, 1982, p.93). 

 

 

Uma distinção racial que rebaixava a mulher negra na sociedade como um ser sem 

valor, servindo apenas como um mero objeto domesticável comprado na rua, contendo mil 

serventias para atender às necessidades dos senhores. No entanto, esses senhores usavam do 

poder pra abusar sexualmente das suas escravas, utilizando o corpo negro para satisfazer suas 

vontades sexuais, erotizantes ou iniciar a vida sexual ativa de familiares jovens. Uma 

violência sexual taxada como normal que proporcionou a viabilidade da cultura do estupro. 

Contudo, a mulher só começa a ganhar as ruas com a expansão das cidades e com a 

revolução industrial no século XIX, um momento em que ela começa a trabalhar fora, 

ocupando as fábricas, porém com o salário inferior ao do homem.Isso criou mais uma 

responsabilidade para a mulher, que ainda em condição inferior era submetida às leis do 

marido. 

Entre o final do século XIX e o início do século XX, algumas mulheres, incomodadas 

com o seu papel de submissão, começaram a se organizar para lutar pelos seus direitos e 

valores sociais, criando assim o FEMINISMO, um “[...] movimento de emancipação e 

libertação da mulher que reivindicava a igualdade de condições entre homens e mulheres 

sobretudo no plano da educação e dos direitos civis fundamentais” (ABBAGNANO, 2007, 

p.507). Em princípio, as mulheres lutaram pelo direito ao voto, o acesso à educação, direito à 

propriedade, reforma do casamento e liberdade sexual. 

 

2.1PAPEIS DA MULHER NA SOCIEDADE 

 

[...] Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 

psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da 

sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. 



13 
 

Somente a mediação de outrem pode construir um indivíduo como um Outro 

(BEAUVOIR, 1987, p. 13) 

 

. 

A partir dessa frase de Simone de Beauvoir compreendemos que ser mulher não é algo 

natural, mas um resultado de uma história que cria e idealiza o que é ser mulher e o que é ser 

homem, através de conjuntos de ideologias e tradições que rotulam o modo de vestir, a 

escolha de uma cor, atividades laborais, comportamento e potencialidade como características 

identitárias que definem os sexos. Entretanto, a mulher no decorrer da sua história é vista 

como o outro do homem, um ser indeterminista, uma vez que está colocada na condição de 

objeto submisso, subalterno e menor que o homem. 

Sob o controle machista, a sociedade é formulada e distribuída, estando presentes as 

diferenças de gêneros, que separam as funções destinadas ao macho e à fêmea, acordada 

desde criança pelos pais, os quais delimitam e ensinam que existem coisas de menino e coisas 

de menina, contribuindo assim para a predominância do patriarcado regente nas divisões de 

profissões que separam o trabalho “pesado” ou administrativo como funções destinadas ao 

homem, enquanto as mulheres se ocupam dos cargos “mais leves” e subordinadas ao homem. 

Uma vez que essas regras sejam quebradas, as mulheressofrem discriminação de 

gênero associada à desigualdade salarial, embora desempenhem atividades iguais à dos 

homens, ganham menos que eles. Em se tratando de mulher negra, esse salário chegará a uma 

redução bem maiorqueconforme Gonzalez (1982, p.96), “[...] na medida em que existe uma 

divisão racial e sexual de trabalho, não é difícil concluir sobre o processo de tríplice 

discriminação sofrido pela mulher negra (enquanto raça, classe e sexo), assim como seu lugar 

na força do trabalho.” Conquanto a mulher negra é menos favorecida no mercado de trabalho, 

por conta da descriminação racial, que a julga pela sua cor. 

Diante das descriminações de gênero, podemos destacar o controle do poder como 

domínio masculino ainda presente no poder político, que apesar de não ser restrito aos sexos é 

um espaço masculino, com baixa participação de mulheres em cargos públicos eletivos. Tal 

divisão de poder também está presente na hierarquia da igreja católica, que não permite a 

participação da mulher nas decisões de poder, aplicado ao homem (Diáconos, padres, bispos, 

cardeais e papa) restando às mulheres o papel de fieis ou religiosas submissas ao comando dos 

homens. Em vista da história de dominação patriarcal, que acabou fixando representações e 

condutas predominantemente masculinas ao mundo da política e das crenças católicas, 

desqualificando o feminino.  
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Com todo esse avanço da mulher no decorrer da história, ainda existe o autocontrole 

masculino que determina o papel da mulher na sociedade, expondo-as em condição de 

subserviência para atender aos desejos e necessidades masculinas. E sob um relaxamento e 

um aceitamento das regras machistas, as mulheres assumem o modelo estipulado pela 

população machista e sexista que as posiciona em condição de inferioridade e de 

manipulação. 

 

2.2 EROTIZAÇOES DA MULHER 

 

De acordo com Del Priore (1995, p. 333), “[...] as mulheres não foram e não serão 

mais que seus próprios corpos.” Tudo isso porqueo corpo feminino ao longo da história foi 

qualificado edesqualificado ao mesmo tempo em diferentes áreas, tanto na questão da mulher 

com sua sexualidade, na erotização do corpo feminino, na questão de maternidade, no 

casamento ou em outra condição, a mulher é transformada em objeto de consumo social e 

econômico, submisso ao olhar machista, que atransforma em produto atrativo, capitalista e 

sexualizado.  

A carta de Pero Vaz de Caminha a El Rey D. Manoelé o primeiro documento 

brasileiro escritopara informar ao rei sobre as coisas encontradas na nova terra.Dentre as 

descriçõesda nova terra, também era preciso informar sobre os habitantes da mesma(os 

índios), mas de uma forma mais específica, detalhada e erotizada se desenha o corpo das 

índias, principalmente a genitália: 

 

Ali andavam entre eles três ou quatro mocas, bem gentis, com cabelos muito 

pretos e compridos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas e tão 

cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de nós muito bem as olhamos, 

não tinham nenhuma vergonha (SIMÕES 1999, p. 43). 

 

 

Uma descrição banalizada e sexualizada das índias, que no olhar dos Europeus sobre o 

Brasil, “[...] era uma nação onde havia mulheres nuas e belas andando pelas terras, prontas 

para satisfazerem a libido masculina”(PEREIRA, 2016, p.41).Uma visão sexista de achar que 

a mulher sempre esta a sua disposição. 

Assim como as índias, a mulher negra também é vistacomo um corpo disponível à 

apropriação, pois historicamente eraconsiderada como objeto sexual dos seus senhores. 

Conquanto o processo de miscigenação com a mistura de raças, o Brasil ficou reconhecido 

internacionalmente como a terra das mulatas, estereotipadas enquanto seu físico ou psíquico 
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(bunda grande, belas curvas, boa de cama, quente, pecaminosa, e etc.), e diante do olhar 

machista e sexista, elas são erotizadas e julgadas enquanto mulheres atraentes, sensuais e 

abrasadas. 

Figura 1 - Propaganda racista da cerveja “Devassa Negra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-verdadeiro-crime-da-

propaganda-racista-da-cerveja-devassa/>. Acesso em: 19 dez. 2017 

 

 Conformeesses estereótipos do corpo negro, a publicidade se apropria dessas 

características para promover e visualizar o corpo da mulher negra como um objeto sexual 

disponível para os desejos e erotização da libido masculina.Diante do anúncio da cerveja 

“Devassa”, vemos uma descrição estereotipada do corpo negro em comparação à cerveja no 

sentido similar como algo devasso, encorpado, abrasado, atraente e de um sabor específico e 

diferente das demais. 

Aobjetificação do corpo feminino é uma das principais características patriarcais que 

coisifica a mulher como objeto de consumo, e que naturalmente está intimamente ligado à 

função do seu corpo enquanto mero objeto de prazer sexual masculino. Por conseguinte, esse 

olhar machista e sexista se reflete nas artes, que de uma forma direta reforça o poder de 

controle masculino sobre o corpo e a sexualidade femininos. 

Diante do exposto, podemos destacar a publicidadecomo um espaço no qual a mulher 

foi e ainda é muito erotizada, contando com a sua beleza e o seu corpo. A mulher se tornou 

um dos principais objetos atrativos e econômicos dos comércios. Conforme Lopes, Linhares e 

Rocha (2015, p.03): 
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[...]A publicidade sempre utilizou mais a mulher do que o homem por duas 

razões. Primeiro, porque ela tem o poder de influenciar a compra, pois 

através dos seus métodos persuasivos, ela faz com que o público se 

identifique com ela. A segunda razão deve–se ao fato de ela ter a capacidade 

de seduzir o público e de se transformar em um ‘objeto de desejo’. 

 

 

E sob esse poder atrativo, a mulher está em todos os lugares, utilizada exclusivamente 

como objeto de desejo, mesmo naqueles em que a probabilidade dos consumidores seremdo 

sexo masculino, como nas caixas de cigarro, rótulos de bebidas, sapatos masculinos, 

automóveis, entre outros. Tudo isso devido a um jogo de marketing para atrair o público, 

através da imagem sensual e erotizada da mulher. 

 

Figura 2 – Propaganda da mulher como objeto sexual 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Disponível em:<https://martinsogaricgp.blogspot.com.br/2014/01/mulher-e-usada-como-objeto-

sexual-em.html>. Acesso em: 19 dez.2017 

 

Nesta propaganda de moto, identificamos um anúncio abusivo e depreciativo que 

instiga a discriminação de gênero e expõe a mulher como um objeto sexual, desejável e 

totalmente disponível à apreciação e dominação masculinas. Contudo, existe uma apelação 

para a compra do produto, no qual a mulher é vista como um brinde. No entanto, essa 

exibição vulgarizada da mulher serviriaapenas para informar que na compra de uma moto, o 

cliente ganha o emplacamento grátis. 
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3 A MULHER NAS LETRAS DE PAGODE BAIANO 

 

Pagode baiano é um ritmo peculiar da Bahia, também denominado “Pagodão”, 

swingueira ou quebradeira que, devido à sua origem em Salvador, também é reconhecido 

comoaxémusic em outras partes do país.De acordo Nascimento (2009, p. 03), é uma 

construção mediática que rotula a produção musical dos artistas baianos como axé.No 

entanto, é também visto como uma mistura de samba-regae, muito parecido como funk 

carioca, devido à sensualidade atribuída às coreografias, especialmente focadas no corpo 

feminino. 

Entretanto, esse ritmo se expandiu no Brasil nas décadas de 1990, com osgrupos“Terra 

samba”, “É o Tcham”, “Companhia do Pagode”, “Harmonia do samba”, “Gera samba” e 

“Gang do samba”, e desde sempre se usava o corpo feminino como foco principal nas 

composições das músicas. Tomemos como exemplo as músicas do grupo“É o Tcham” que 

fizeram muito sucesso nessa época, nas quais se usava da erotização e da sexualidade da 

mulhernas composições das letras, como no caso da música “Ralando o tcham”
1
, a qual pode 

ser vista a seguir: 

O califa tá de olho no decote dela  

Tá de olho no biquinho do peitinho dela 

Tá de olho na marquinha da calcinha dela  

Tá de olho na quebrança das cadeiras dela 

Rala,ralando o Tchan,aê 

Rala,ralando o Tchan 

Rala,ralando o Tchan,aê 

Rala,ralando o Tchan 

Ela faz a cobra subir,a cobra subir,a cobra subir 

Ela faz a cobra subir,a cobra subir,a cobra subir 

 

Uma tradição musical pautada no “duplo sentido”, que entrelaçava letra e coreografias 

maliciosas, para se fazer alusões obscenas e referir ao ato sexual que, segundo Nascimento 

(2009, p. 05),o pagode se realiza entre duas linguagens, a linguagem da música composta de 

letra e ritmo e a linguagem corporal que é comandada pelo ritmo e a letra, entretanto ele 

considera que o pagode não é produzido para a contemplação. Em conformidade com o ritmo, 

o público dança conforme a música. 

                                                           
1
Música “Ralando o tcham”. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/e-o-tchan/162871/>. Acesso em: 27 

dez. 2017. 
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Composições que mostram a sexualidade feminina como alvo de controle do discurso 

machista e sexista, que aparece como um corpo reduzido à sexualidade, modelado, desejado, 

erotizado e destroçado pela imaginação masculina.Contudo,são letras que apelam à 

sexualidade de forma violentamente machista, como também contribui para a vulgarização da 

mulher. 

Amparada, nesse cenário de violência contra a mulher, a Deputada Luiza Maia criou a 

lei Antibaixaria com sentido de valorizar a figura da mulher, que é banalizada nas letras das 

músicas de pagode baiano.Nacionalmente conhecido, o Projeto de Lei 19.237/2011 –, 

aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia no primeiro semestre de 2012, e 

que  

 

[...] dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para contratação de 

artistas que em suas músicas, danças ou coreografias desvalorizem, 

incentivem a violência ou exponham as mulheres a situação de 

constrangimento (BAHIA, 2011, online) 

 

UmaLei que proíbeo uso de verbas públicas para a contratação de artistas que 

exponham as mulheres a situação de constrangimento ou que incentivem a violência através 

de suas músicas durante shows. Tal lei também tende a alertar a sociedade a denunciar sobre o 

uso exacerbado da mulher nas letras de “Pagodão”, as quais compactuemcom a violência de 

gênero, e a propagação do machismo que afeta a identidade e a dignidade da mulher. 

 

3.1 ANÁLISE DAS MÚSICAS 

 

As letras de músicas do cantor baiano Robyssão são recheadas de machismo, levando 

a mulher aser subjugada enquanto seus direitos, deveres, sexualidades e comportamento. Tais 

letras apelam para o uso da força física, exposições, humilhações e práticas de violência, 

como: violência doméstica, estupro, assédio sexual e a objetificação da mulher. Diante 

disso,Preti (1983, p.88) ressalta que “[...] a projeção do agente masculino como elemento 

dominador, nas relações sexuais, cria, dentro dessa ideologia masculinizante, um verdadeiro 

culto ao falo, em torno do qual gira praticamente toda a vida sexual”.Em vista, encontramos 

nas letras das músicas, o homem como sujeito e a mulher objeto, nas relações sexuais. 

Sob o ato de posse e de controle, o cantor baiano constrói suas músicas, exaltando a 

imagem masculina e desvalorizando a imagem feminina, reproduzindo a força, o poder e a 

violência como atributos essenciais do homem em oposição à fraqueza da mulher. Assim, as 



19 
 

letras dessas músicas constituem discursos machistas e sexistas, que privam a liberdade 

sexual da mulher e cooperam para as violências de gênero de que tanto se pugnam 

ultimamente. 

 

Figura 3- Banda de pagode baiano “Bailão do Robyssão” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://blogdorobyssao.blogspot.com/&gws_r

d=cr&dcr=0&ei=tE5pWtCWK8SWwQTEgbuIBA>. Acesso em: 19 dez. 2017 

 

A música “Sem massagem”
2
 de Robyssão narra a história de uma mulher que vai até a 

casa de um colega sem ser convidada, apesar de não especificar nenhum grau de parentesco 

ou de relacionamento amorosa, ademais a liberdade de abrir a geladeira e até fazer uma 

refeição, são atos de pessoas conhecidas. No entanto, em função da menina ter ido à casa de 

um homem sozinha não quer dizer que ela é obrigada a ter relações sexuais, mas é isso que a 

música reproduz, a mulher como provocadora do estupro. 

 

Ela vai lá em casa sem minha permissão 

Abre a geladeira e come do meu feijão 

Depois quer ir embora na maior cara de pau 

Fica aí mulher vai rolar um bacanal 

 

                                                           
2
 Música “Sem massagem”. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/bailao-do-robyssao/sem-massagem/>. 

Acesso em: 27 nov. 2017. 
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Veio porque quis 

Ninguém te obrigou 

Cale sua boca e deixe de seu caô 

“Sem massagem quer dizer sem piedade” 

 

Constata-se nessa parte da letra uma prática não consensual do sexo, sem apermissão 

da mulher, que sob um controle de forçamasculina é abusada sexualmente e violentada, uma 

vez que ela é vista como incapaz de pensar sobre siou de ter qualquer autonomia. A mulher é 

vista pela sociedade patriarcal como produto sexualizado para servir ao homem como um 

objeto de prazer masculino sem vontade própria, comprovando que a mulher não tem controle 

sobre seu corpo, tendo sua vontade desrespeitada quase sempre, compactuando para a cultura 

do estupro. 

“Então é pau, água e 3 reais de moto taxi”. 

 

Uma música que ressalta o estupro como algo normal, colocando a vitima como 

provocadora dos instintos masculinos, em vista de comportamentos como de sair sozinha, 

principalmente à noite, frequentar a casa de um homem sozinha, usar roupa curta, dançar de 

forma sensual, estar chapada, entre outros, são motivos para que os machistas digam que as 

mulheres estão pedindo para serem estupradas,fazendo do estupro algo comum e consentido, 

transformando o “não” em um “sim” subjetivo. Neste caso, temos um tipo de música que 

ajuda a legitimar a prática do estupro e de demais agressões contra as mulheres. 

Um gênero musical que carrega um machismo histórico, nascente no período colonial 

em que as mulheres negras eram estupradas e violentadas pelos senhores dos escravos, sendo 

submetidas e obrigadas a conviverem com essa cultura racista e machista que colocava a 

mulher negra como objeto de consumo, que devia servi-los da forma que eles quisessem sem 

poder reclamar. Uma hierarquia que as colocavam em um espaço de desumanidade, como se a 

vida das mulheres negrasvalesse menos,em vista de um rebaixamento e uma desvalorização 

que justificava a violência conta o corpo delas. 

O homem, historicamente, ocupa uma posição de dominação em relação à mulher, 

tendo todo direito sobre seus corpos, uma vez que a mulher era estuprada pelo seu marido, 

sendo obrigada a ceder aos seusinstintos, como um pacto do casamento, em que elas sempre 

deveriam estar dispostas a atender às vontades sexuais do seu marido sem o direito sequer de 

sentir prazer. No entanto, independente de estar casada ou não, a vontade sexual da mulher 

deve ser respeitada, caso contrário está sendo vítima de estupro. 
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Um gênero musical específico que exibe a mulher como mercadoria, edificando seus 

sucessos na objetificação do corpo feminino, especialmente a genitália como um órgão 

promissor do ato sexual, expondo a mulher a uma situação de objeto de prazer masculino, 

desqualificando o corpo feminino, deveria ser melhor estudada. Dentre o novo repertório 

musical do cantor baiano Robyssão, há vários exemplos de letras pornográficas, que retratam 

o corpo feminino como um objeto de prazer masculino. No meio das objetificações existe a 

transformação da mulher em produto, uma transferência de sujeito em objeto comestível, isso 

na música “Tampa de Danone”
3
. 

 

Porque tem uma parte da mulher  

Que parece tampa de Danone 

Primeiro você lambe 

Depois você come 

 

Só vou botar quando tiver molhada 

Calma 

Só vou botar quando tiver molhada 

 

 

A mulher nessa músicaé reduzida à genitália, tendo sua parte íntima sendo coisificada 

e objetificada acerca da sexualidade. Uma banalização do corpo e do sexo feminino, em 

condição de objeto de satisfação do desejo masculino, que não tem valor algum.O autor faz 

associação ao hábito de lamber a tampa do iogurte Danone com as conotações explícitas do 

sexo, usando a palavra “comer” no sentido sexualmente de possuir,“[...] características típicas 

da relação agente/ objeto que, aliás, já se fazem sentir no próprio sentido literal do termo entre 

o agente que come e o objeto que é engolido” (PRETI, 1983, p.87). 

Nessa letra, evidencia-se o homem como superior à mulher, enaltecendo a figura 

masculina, como possuidor, explorador e dominador, enquanto a mulher ocupa a posição de 

objeto sexual e de passividade. Segundo Nascimento(2012,p. 113).“Esse olhar masculino 

constrói um corpo que passa a existir enquanto ‘sexo’, biologicamente e socialmente 

significado, e que representa e legitima a sua posse.” 

Sobre o discurso obsceno, a música vai explicitando a pornografia, em uma linguagem 

direta do ato sexual. Uma exposição sexual machista que enaltece a figura do homem 

heterossexual ativo, condizente com a penetração que, segundo Bourdieu (2012, p.31), “[...] a 

penetração é uma afirmação da libido dominandi, que jamais está de todo ausente na libido 

                                                           
3
 Música “Tampa de danone”. Disponível em: <https://www.suamusica.com.br/marcello2/bailao-do-robyssao-6-

tampa-de-danone>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
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masculino, e vista na sociedade como manifestação de ‘potência’, um ato de dominação.” 

Então como prova da masculinidade o homem usa da potencialidade sexual, para mostrar seu 

poder e sua força de dominação em comprovação de honra. 

Em relação à comprovação da masculinidade, as músicas de pagode baiano também se 

valem das intervenções maliciosas de duplo sentido, para relacionarem-se ao ato sexual de 

uma forma indireta, usando-se de enunciados implícitos, aberto à imaginação do receptor. 

Segundo Preti (1982, p.114): 

 

 

[...] o discurso da malícia se vale de duas isotopias, a do ser e a do parecer. A 

primeira, explícita, comanda a segunda que fica por conta do destinatário, 

embora não se possa deixar de reconhecer que a ambigüidade se produz pela 

forma como o falante elabora o seu enunciado. É essa própria forma com 

que o construiu que servirá para excusá-lo da intenção erótica. 

 

Figura 4 – Banda de pagode baiano. Banda Pagodão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Disponível em: <http://toplivreoficial.blogspot.com.br/2013/02/banda-pagodao-

revelacao-bahiana.html>. Aceso em: 27 nov. 2017. 

 

Na letra da música “A Meia”
4
, da Banda Pagodão, o duplo sentido é um meio de 

aproximar enunciações sobre o uso da meia com a sexualidade,distinguindo a utilidade da 

mulher velha em reação com a mulher jovem, nova, através do jogo “dito e não-dito”. 

 

                                                           
4
 Música “A Meia”. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/banda-pagodao/a-meia/> . Acesso em: 27 nov. 

2017. 
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Meia velha é lascada a nova é cheirosinha,  

A velha é folote e a nova apertadinha 

Meia velha é lascada a nova é cheirosinha,  

A velha é folote e a nova apertadinha  

 

Refrão: 

Não vou com meias velhas só vou com meias novas  

Só vou com meias novas, só vou com meias novas  

Só vou com meias, novas 

 

Eu tava em casa me arrumando pra ir pra balada  

Quando fui calçar a meia, a meia tava furada 

Eu tava em casa me arrumando pra ir pra balada  

Quando fui calçar a meia, a meia tava furada 

Não vou com meias velhas só vou com meias novas  

Só vou com meias novas, só vou com meias novas  

Só vou com meias, novas 

 

 

Na letra da música, o termo “meia” é utilizado de forma irônica, na construção 

discursiva do enunciado evasivo onde se localiza o duplo sentido, referente à mulher, trazendo 

uma discrição oposta da mulher madura em relação à mulher jovem, através de um discurso 

que expõe a genitália feminina como principal foco, colocando que a nova é “apertadinha” e a 

velha é “folote”. Uma distinção obscena e ofensiva do corpo feminino, que por um lado 

desvaloriza o órgão sexual da mulher mais velha, eerotiza o órgão sexual da mulher mais 

nova. 

E em face da sexualidade, o termo “com meia” faz alusão à palavra “comer”, que 

simboliza o ato sexual muito utilizado por machista, para enaltecer sua sexualidade e o seu 

poder de dominação sobre as mulheres. Nessa música, há a demonstração do desejo sexual 

pelas mulheres mais novas. Contudo, é uma música que invade a intimidade sexual da 

mulher, colocando-a como um produto sexual de controle masculino. 

Ainda em relação à objetificação e exposição do corpo feminino, principalmente da 

genitália, existem as expressões metafóricas do erotismo dentro das letras de “pagodão”, 

utilizadas de forma figurada na erotização do corpo feminino e em relação ao coito. 
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Figura 5 – banda de pagode baiano. Banda A Invasão 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/bandaainvasaooficial/>. Acesso em: 19 

dez. 2017 

 

Na letra da música “Da perereca”
5
, do grupo “Invasão”, o jogo metafórico do erotismo 

é bem prescindível: 

 

 

Da perereca 

A novinha me falou  

Que é tudo na hora certa 

A novinha me falou  

Que é tudo na hora certa 

 

 Uma hora eu te dou meu brinquedo 

Duas horas ce me dá tua boneca 

 

Uma hora eu te dou meu peru 

Duas horas tu dá a perereca 

 

Da perereca 

Da perereca 

Da perereca 

 

 

Segundo Preti (1982, p. 124), “[...] o processo metafórico da linguagem erótica reflete 

bem uma tendência popular: o uso de um mecanismo figurado essencialmente primário, e de 

fundo motivo, no qual, quase sempre, se evoca um objeto concreto por uma linguagem 

                                                           
5
 Música “Da perereca”. Disponível em: <https://www.suamusica.com.br/adelsonsouzabispo/banda-invasao-cd-

metralhadora-de-assunto-2017>. Acesso em: 27 nov. 2017 
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também concreta.” Então, diante das figuras de linguagem empregadas na letra da música, os 

objetos empregados fazem referências aos órgãos sexuais, tendo como elemento comparativo 

objetos infantis; brinquedo e boneca para referirem-se aos órgãos genitais. Como também 

comparações a figura de animais:“peru”, em alusão ao órgão sexual masculino, e “perereca”, 

ao órgão sexual feminino.Um jogo metafórico que substitui o nome dos órgãos por gírias 

obscenas. 

A mulher descrita na letra dessa música é vista como produto sexual, tendo um olhar 

direcionado à genitália como foco principal da música, uma erotização do corpo feminino 

como uma fonte de prazer livre para apropriação. Contudo, existe uma banalização da 

sexualidade feminina e uma vulgarização do corpo, em uma vertente desumana que a 

transforma em produto de consumo e de apreciação coletiva. 

  

3.2 EXPOSIÇÕES DO CORPO FEMININO 

 

Dentro dos constituintes histórico e cultural do gênero pagode baiano, o corpo 

feminino sempre esteve comofoco principal das composições de pagode, que sob o olhar 

machista e sexista, é erotizado e transformado em objeto de prazer e satisfação sexual. 

Dianteda liberdade de expressão sobre sexo, atualmente, alguns cantores de pagode baiano 

estão investindo na apologia à genitália e ao ato sexual de uma forma 

explícita,correspondendo a uma invasão da intimidade de forma que violenta a imagem da 

mulher. 

 Mediante um espaço praticamente de domínio masculino, em que grande parte dos 

artistas é do sexo masculino, consequentemente as músicas de pagode baiano são criadas 

através da apreciação machista sobre o corpo feminino, que o sensualiza e erotizade modo 

devasso, expondo-o a uma situação de apropriação sexual e simbólica. Segundo Bourdieu 

(2012, p. 82):  

 
[...] a dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos 

simbólicos, cujo ser (esse) é um ser-percebido (percepi), tem por efeito 

colocá-las em permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de 

dependência simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos 

outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. 

 

 

Deste modo, verifica-se que existe uma propagação e uma disseminaçãoda 

sexualidade feminina, que transfiguram a mulher em produto de consumo e de apreciação 
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coletiva. No entanto, tal exibição submete a mulher a todos os tipos de constrangimento e 

violência simbólica perante a sociedade. 

Assim como no caso das músicas de pagode baiano, que também criam uma imagem 

pejorativa e erótica da mulher ao retratar o corpo feminino como objeto sexual e de 

apreciação masculina, mostrando a mulher como submissa, sem pensamento próprio e 

fútil.Conforme Nascimento (2009, p. 05), a mulher nas letras de pagode nada mais éque seu 

corpo (peitos, coxas, nádegas e genitálias), uma definição estereotipada da mulher; 

 

[...] As composições de pagode compreendem territórios de alusões ao corpo 

da mulher e constata-se, implicitamente, a violência simbólica à mulher. O 

corpo é um instrumento profícuo de comunicação, sua linguagem ratifica o 

corpo feminino como objeto de desejo masculino. O corpo representa um 

elemento em evidência tanto no plano verbal quanto no plano simbólico das 

imagens. De forma mais abrangente, o corpo pode ser compreendido também 

como seu entorno: as roupas, os acessórios, as imagens que dele se produz, os 

sentidos que nele se incorporam a educação de seus gestos e os demais 

significados sociais e culturais. 

 

 

Também é importante destacar que as composições das músicas de pagode não se limitam 

apenas a letras, existem as coreografias pré-moldadas que induzem o público a dançar conforme a 

música. E dentro dos movimentos coreográficos o corpo ganha vida, e reproduz os gestos obscenos e 

pornográficos emergentes nas letras que, de uma forma direta,desrespeitam e desvalorizam as 

mulheres. 

 

3.3 ESTEREÓTIPOS SEXUAIS  

 

Os estereótipos sexuais são formados a partir das construções sociais e culturais, em 

relação aos papeis do homem e da mulher na sociedade, que sob um julgo sócio coletivo se 

criam comportamento e funções para pré-conceituar os sexos, simplificando e rotulando esses 

grupos, através dos estereótipos atribuídos. 

Dentre os estereótipos sexuaisatribuídos pelos grupos de pagode baiano, a mulher é 

rotulada como: uma mulher fácil, provocadora, fútil, que só pensa em diversão e prazer. 

Enquanto o homem é rotulado como: um homem viril, pegador, miseravão, comedor, fodão, 

etc.Contudo, são apenas algumas denominaçõesutilizadas para valorizar o homem e 

desqualificar a mulher. 

Ainda em relação às composições do pagode baiano, existe uma variedade de 

estereótipos criados para mascarar as expressões referentes ao órgão sexual e ao ato sexual. 
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De uma forma social, criam-se novos signos para denominá-los de uma forma mais natural. E 

assim, a língua cria representações sociais e institui o real.  

Assim, diante dos estereótipos usados nas letras de pagode baiano, destacamos alguns, 

como:relacionados ao órgão genital feminino;ao órgão genital masculino;aos tipos 

femininos;aos tipos masculinose os estereótipos do ato sexual. 

 
Quadro 1: Estereótipos nas letras de músicas do pagode baiano 

 

Fonte: Disponível em: <http://livros01.livrosgratis.com.br/cp133192.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTEREÓTIPOS  

NAS MÚSICAS DE PAGODE BAIANO 

ÓRGÃOS 

GENITAIS 

MASCULINO 

ÓRGÃOS 

GENITAIS 

FEMININ

O 

O HOMEM A MULHER ATO SEXUAL 

Peru 

 

Perereca 

 

Pegador Novinha Comer 

Pau Boneca Mizeravão Piriguete Lamber 

Brinquedo Tcheca Fodão Mamãe Botar quando 

tiver molhada 

Cobra Bolacha Comedor Delicia Sem massagem 

Vara Xana ____ Canhão Sem piedade 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a leitura e análise de quatroletrasde músicas de pagode baiano, compreendemos 

que,durante toda história,a mulher é conduzida pelo sistema machista, educada e ensinada a 

partir das necessidades e ideologias do homem, que a coloca como o outro de quem pode 

controlar e idealizar conforme as suas vontades e desejos, estando exposta em condição de 

objeto sem voz e sem vontade própria, servindo apenas como mercadoria consumível.Apesar 

dos avanços e conquistas da mulher na sociedade, ela ainda continua sendo objetificada e 

menosprezada, através dos discursos machistas e sexistas. 

Sendo a música disseminadora de comportamentos e atitudes, mostra que a mulher 

ainda continua subjugada pela cultura machista e sexista como um objeto manipulável e 

consumível, destacada nas letras de músicas do pagode baiano como uma mulher fácil, 

erótica, sexualizada e sempre disponível aos açoites masculinos. Dominação essa que visa à 

mulher como um objeto de curtição, de que possa usufruir da forma que quiser, e com isso se 

anula o seu direito de interferir sobre suas vontades, e legitima a cultura do estupro e a 

violência contra a mulher como algo natural. 

Foi possível constatar que as pessoas que compõem as letras das músicas de pagode 

baiano sempre utilizaram da sexualidade do corpo feminino, mas ultimamente está 

investidona apologia ao sexo e na exposição erotizada da mulher, como um objeto consumível 

e descartável. Tudo isso devido ao uso descontrolado do corpo feminino, que tanto circula no 

meio mediático como um objeto do domínio masculino, e propicio ao prazer sexual. 

Mesmo sabendo que a mulher precisa ser valorizada e respeitada, e que a violação aos 

seus direitos sexual é crime, a mídia ainda propaga tais características machistas que expõem 

a mulher a situações inferiores ao homem. 

Esperamos que haja uma conscientização tanto das mulheres quanto dos homens. Que 

finalmente tenhamos igualdade de gêneros no sentido do respeito mútuo. Faz-se mister que 

tanto os autores quanto os consumidores das músicas de pagode baiano entendam que é 

preciso haver um basta, a fim de que a violência contra as mulheres cesse. Não é mais cabível 

isso em pleno século XXI. 
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