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Resumo 

Neste artigo discutimos a forma com que as transformações no cenário musical paraense incita a 

modificação e até mesmo na forma de apresentação (isto é, nos figurinos) de músicos que 

atualmente são referência em brega e tecnobrega, em especial em Belém do Pará. Tais 

modificações fazem parte de um contexto mais amplo, pós-moderno, em que não somente 

alternativas de consumo como também até mesmo processos de identificação, são modificados. 

Nesta análise, observamos então os músicos e grupos Gaby Amarantos, Gang do Eletro, MC 

Dourado e Gigantes do Brega que, entre inúmeros que poderiam ser citados aqui, alcançam 

grande sucesso atualmente na cena regional e, por mais que seus figurinos não comuniquem 

isto, são incluídos nos ritmos brega e tecnobrega. 
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No período contemporâneo, o modo como o termo “cultura” é visto mudou de forma 

significativa. Em sua primeira definição, do ponto de vista antropológico, feita por Edward 

Tylor, reunia, de uma só forma, a relação espiritual das comunidades (Kultur) e as realizações 

materiais (Civilization), apontando para todas as realizações humanas. Com o passar do tempo, 

tal conceito colaborou para afastar a ideia de que a cultura era predeterminada pela genética e 

que pode se adaptar, não necessariamente em uma escala “evolutiva”, mas também por uma 

série de fatores, inclusive mercadológicos,  comunicacionais e nas linguagens artísticas, como 

na música e suas representações. 

Com as culturas, mudam também os processos de identificação. Para Néstor García 

Canclini (1995), o processo de globalização acaba mudando a forma de se pensar em uma 

identidade; ela não se forma mais como algo histórico, egocêntrico, que é relativo apenas a uma 

determinada cultura. Agora, ela é construída através da utilização e criação de imagens e 

símbolos provocados pelos meios de comunicação em conjunto com a vivência urbana dos 

indivíduos, seja por meio das suas relações interpessoais do dia a dia ou através do ciberespaço. 

 

A identidade surge, na atual concepção das ciências sociais, não como uma essência 

intemporal que se manifesta, mas como uma construção imaginária que se narra. A 

globalização diminui a importância dos acontecimentos fundadores e dos territórios que 

sustentavam a ilusão de identidades a-históricas e ensimesmadas. Os referentes de 

identidade se formam, agora, mais do que nas artes, na literatura e no folclore - que 

durante séculos produziram signos de distinção das nações -, em relação com os 

repertórios textuais e iconográficos gerados pelos meios eletrônicos de comunicação e 

com a globalização da vida urbana (CANCLINI, 1995, p. 117).  

 

 

Levando estas questões em conta, neste artigo analisamos a emergência e 

fortalecimento do novo sujeito pós-moderno ou contemporâneo, em especial de ícones musicais 

atuais de Belém do Pará e da Amazônia, notadamente Gaby Amarantos, Gang do Eletro, MC 

Dourado e Gigantes do Brega, todos ligados ao Brega e ao Tecnobrega, ritmos bastante 

consumidos na capital paraense. 

Através deles (GEERTZ, 2008) e, principalmente da identidade visual que possuem é 

possível notar que, ainda que cada um possua um estilo peculiar, em geral se assemelham e 

mesmo utilizam um vestuário mais próximo e mesmo comum a outros gêneros musicais, com 

maior penetração fora do Estado e mesmo do Brasil. Ainda assim, seguem sendo músicos de 

brega e/ ou tecnobrega. 

 

Os músicos e seus estilos 
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Partindo a princípio das mudanças culturais e da fragmentação e utilização de estilos e 

mesmo vestuário de outros ritmos e mesmo regiões, que não brega e Amazônia, 

respectivamente, neste artigo analisamos e discutimos quatro grupos e/ou músicos que 

colaboram e mesmo fazem parte desta mudança. 

A primeira delas é Gaby Amarantos, cantora iniciou sua carreira em 2002 na banda 

Tecnoshow e que produzia canções com uma mistura de vários ritmos tais como o Carimbó, 

Siriá e as Guitarradas, além de também unir o brega paraense com música eletrônica. Em 2009, 

ela decidiu desfazer a banda e seguir carreira solo. Foi ainda no final da primeira década dos 

anos 2000 que Gaby lançou um hit de sucesso chamado “Hoje eu tô solteira”, pastiche8 da 

canção Single Ladies, de Beyoncé.  

A partir daí sua carreira “decolou”, ela foi chamada de “Beyoncé da Amazônia”, 

passou a ser vista constantemente em programas de rede nacional e teve uma de suas canções 

como trilha sonora da novela Cheias de Charme, da TV Globo. A sua imagem é também um dos 

seus diferenciais e reflete elementos de diversas culturas; sapatos muito altos; uso de penas de 

pássaros nos figurinos, muita cor e, por fim a aplicação de leds em suas roupas, que mostram a 

utilização de novas tecnologias em sua apresentação. 

Seguindo a linha de Gaby, a Gang do Eletro foi formada por quatro integrantes: o DJ 

Waldo Squash e os vocalistas Keila Gentil, Willian Love e Maderito. Suas produções transitam 

entre batidas mais aceleradas e outras mais pop, tal qual a “Beyoncé da Amazônia”. Além disso, 

também utilizam referências de ritmos caribenhos como Cumbia e Merengue. A partir da 

veiculação de seus videoclipes, a “Gang” ampliou consideravelmente seu alcance e, em 2016, 

foi a única banda da região amazônica convidada para participar da abertura dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016. Outro ponto observado é a composição do figurino, basicamente resultado 

da mistura da cultura regional paraense somada à tecnologia, com uma ampliação da utilização 

de leds, cores e outros elementos mais impactantes visualmente. 

Já MC Dourado, cantor de funk nascido em São Paulo, mas que consolidou sua carreira 

no Estado do Pará, é ícone de grande sucesso na produção musical do cenário atual paraense, o 

que também foi motivado pela parceria com a DJ Meury que trabalha na produção de 

tecnomelody em festas de aparelhagem que são típicas do estado do Pará. O músico, seguindo 

uma linha comum na produção cultural da região, promoveu mais uma mistura: desta vez, entre 

o funk e o tecnomelody gerando o que ele mesmo chama de Tecnofunk.  

Sua canção “Faz a Boquinha do animal”, ligada à aparelhagem “Crocodilo” virou hit 

                                                 
8 Adaptação de determinada obra, feita não por má fé, como no plágio e nem para provocar o riso ou mesmo satirizar algo 

ou alguém, como na paródia. O pastiche em geral busca homenagear e deixa claro de onde se retirou aquela “base” 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

4 

 

em 2016 e rendeu um alcance tamanho, que resultou ainda em versão em parceria com a Mr. 

Catra, um dos principais ícones do gênero no Brasil e até mesmo a criação de um jingle, também 

versão da mesma música, na campanha de Edmilson Rodrigues, ex-prefeito de Belém na década 

de 1990, que concorreu novamente ao cargo pelo PSOL. Sucesso entre o público de melody, o 

MC parece seguir à risca o “padrão” entre os músicos de funk, com o uso de vários acessórios 

como correntes, pulseiras, anéis e óculos escuros. 

Por fim, a iniciativa Gigantes do Brega é um evento que reúne grandes nomes da 

produção de brega de duas décadas atrás, com intuito de relembrar suas grandes produções que 

marcaram uma época. A criação do nome do evento e até mesmo a roupa dos músicos são uma 

alusão direta aos “Gigantes do Samba” que apresentam grandes ícones do pagode da década de 

1990. Apesar de , por questões jurídicas, a festa e o “grupo” que foi formado não ter mais se 

apresentado, ele era composto pelos seguintes artistas DJ Maluquinho, Banda AR-15, N Sync e 

Bruno e Trio, todos muito conhecidos e consumidos na capital paraense, fazendo parte já do que 

seria uma das “identidades paraenses”. 

 

Entre contextos: a pós-modernidade e o pós-modernismo  

Apesar de ser bastante complexo e haver várias formas de interpretação, o termo pós 

modernidade está ligado ao período histórico, “Lyotard, com efeito, define o pós-moderno 

simplesmente como “incredulidade diante das metanarrativas” (1992, p. 50), a desconstrução 

dos pensamentos iluministas com a questão da sociedade racionalizada, o enfraquecimento do 

marxismo, o desvencilhamento e a queda do poder de um dos principais controles coletivos que 

é a religião, a pós-modernidade é uma verdadeira quebra das verdades universais. 

Já o termo pós-modernismo está ligado a um estilo que nasce na arquitetura e vai 

ganhando novos estilos em diferentes áreas culturais, artística e filosófica, ele é a parte cultural 

da pós-modernidade. 

 

O pós-modernismo, seja qual for a forma que a sua intelectualização possa 

tomar, foi fundamentalmente antecipado nas culturas metropolitanas dos 

últimos vinte anos: entre os significantes eletrônicos do cinema, da televisão e 

do vídeo, nos estúdios de gravação e nos gravadores, na moda e nos estilos da 

juventude, em todos os sons, imagens e histórias diversas que são diariamente 

mixados, reciclados e “arranhados” juntos na tela gigante que é a cidade 

contemporânea. (HARVEY, 1992, p. 63) 
 

Neste panorama, o surgimento de novas tecnologias possibilitou o fortalecimento de 

uma conexão entre pessoas de diferentes culturas, abrindo a possibilidade de novos 

conhecimentos onde todos passaram a estar interconectados a uma grande rede de 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

5 

 

computadores, na qual as distâncias foram reduzidas a quase zero, e foi aspecto que observamos 

em um dos nossos objetos de estudo que é Gang do Eletro, em uma revista foi publicada uma 

matéria que tratava a respeito da grande repercussão do sucesso da banda paraense, e neste caso 

podemos ver claramente essa quebra de fronteira territorial.   

Assim podemos conceituar que já não há mais fronteiras preestabelecidas que não se 

possa ultrapassar, a sociedade se tornou globalizada onde as informações sobre política 

economia e cultura, passaram a exercer certa influência a diversos povos de diferentes países, 

podendo interferir na sua visão e interpretação de cada assunto, onde "a noção do senso comum 

de que "há um tempo e um lugar para tudo" e absorvida num conjunto de prescrições que 

replicam a ordem social ao atribuir sentidos sociais aos espaços e tempos" (HARVEY, 1992, 

p.198). 

O termo identidade está bastante ligado à pós modernidade, principalmente por conta 

da crise de identidade que “é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está 

deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas abalando os quadros de 

referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social” (HALL, 2006, p 

7). O indivíduo da pós modernidade cria e recria a sua identidade conforme as vivências das 

quais são apresentados, tornando dessa forma uma identidade como uma celebração móvel 

contínua.  

É exatamente isso que pode ser observado que os elementos que compõem os   

figurinos da cantora Gaby Amarantos e da banda Gang do Eletro trazem uma mistura entre a sua 

cultura tradicional que é a cultura paraense misturados a alguns traços da simbolismo marajoara 

e o uso de penas de pássaros que são herança de povos indígenas e a cultura hitech que se utiliza 

da tecnologia para compor seus figurinos. É também o que ocorre com MC Dourado e Gigantes 

do Brega ao cantarem brega e tecnobrega, mas com o figurino totalmente diferente do que antes 

se definia como tradicional no gênero, ficando muito mais próximos, do posnto de vista da 

moda, de outros gêneros musicais. 

 

Sujeitos, indústria cultural e identidade  

Ao longo de muito tempo o termo identidade tem sido utilizado e extensamente 

debatido por conta das suas diversas significações existentes em diferentes áreas do saber como 

por exemplo na Sociologia, Antropologia e Filosofia. A discussão fica mais complexa se 

levarmos em conta a interculturalidade existente em nossas relações, com um mundo mais 

interconectado, consequente do processo de globalização. O ser humano, ao longo de sua 
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existência, é exposto a diversas culturas e influências externas, acarretando desta forma o 

processo de hibridismo cultural. 

De acordo com o autor Jesús Martin Barbero, “a questão da identidade cultural hoje 

está sofrendo, na base da identidade subjetiva, uma transformação gigantesca” (BARBERO, 

2009, p 14). A identidade, de acordo com o autor, se dá a partir das mediações dos meios de 

comunicação, os modelos contemporâneos na construção da identidade já não está mais 

relacionado aos controles coletivos, como a família, por exemplo, os meios de comunicação 

acabaram com isso na pós modernidade. 

 

Assim, gostaria de enfatizar que o consumo, como uma questão de cultura, é 

algo complexo e, no esforço para construir sua teoria, é preciso refazer essa 

indignação fundamental. Por que um fenômeno que imensa visibilidade, atuação 

e constância na vida social do nosso tempo só recentemente tem sido objeto de 

uma reflexão mais ampla? Por que tanto tempo relegado a uma espécie de 

anonimato acadêmico? Como o consumo é um fenômeno de cultura – especifico 

da nossa cultura moderno–industrial–capitalista -, está critica via, 

principalmente para nós cientistas sociais, que não  demos a atenção devida ao 

entretenimento de sua logica e dos seus significados que ele assume na vida 

coletiva.” (ROCHA,2015, p.135) 

  

O consumo corrobora então para novos hábitos e formas de percepção e relação entre 

os indivíduos e deles com os produtos. Além isso, influências mercadológicas, industriais e de 

consumos de produtos e serviços, que passaram a ter um poder de influência muito grande sobre 

as pessoas e suas identidades.  

Para Everardo Rocha, “o consumo é como um código e por ele são traduzidas muitas 

das nossas relações sociais” (2015, p.136). Isto é, o consumo é um código que pode ser 

decifrado de várias maneiras como forma de comunicar significados, podendo ser um sistema de 

signos ordenados e que possibilita um canal de formulação e transmissão de uma mensagem. 

Neste processo, “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 

social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado.” (HALL, 2011, p.7). Levando isto em conta, 

Stuart Hall aponta para um processo em que, diante de sua liberdade tolhida, muitas vezes o 

homem se via retraído de conhecer novos comportamentos e fazer parte de grupos diferentes do 

qual fazia parte. O homem na sua origem é uma folha em branco, e busca referências para 

moldar sua identidade e seu caráter como indivíduo na sociedade. 

Artistas como Gaby Amarantos, MC Dourado, Gang do Eletro e o Gigantes do Brega 

são artistas que trouxeram referências expressivas para o cenário da música e da moda e estão 
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inseridos neste contexto pós-moderno, repleto de misturas culturais, representando – por que 

não? – esse indivíduo fragmentado e participativo nos processos culturais. Suas referências à 

fragmentação, temporal e identitária, são notadas nas suas vestes que conversam com o passado, 

presente e futuro; utilizando de acessórios indígenas até referências que fazem alusão à 

tecnologia.  

Indo além, Giles Lipovetsky já afirmara “o século 21 não verá, como já indiquei, a 

extinção das diferenças sexuais como pensam alguns. Depois de séculos de dominação cultural 

masculina, a mulher vai assumir, cada vez mais, lugar de destaque” (2000, p.12). Segundo o 

autor, neste novo cenário no qual a mulher tem muito mais poder de decisão e liberdade é que 

nota-se a imponência do gênero feminino como autora de sua própria história, um ícone como 

exemplo é a Gaby Amarantos que deu uma reviravolta nesta visão da nova mulher em destaque. 

Ela é negra, de origem pobre, do Norte e hoje possui um alcance nacional e até mesmo 

internacional, com shows realizados fora do país nos últimos anos. 

 

Músicos, imagens e representações 

Ao analisarmos a Cantora Gaby Amarantos, no que diz respeito às suas vestes, danças e 

diversas formas de expressar a cultura regional predominante em sua linguagem verbal e não 

verbal, percebemos que há uma quebra de paradigmas presente no comportamento da artista. O 

mesmo ocorre na banda Gang do Eletro, no cantor MC Dourado e no evento que reúne cantores 

de grande sucesso no ritmo brega, Gigantes do Brega. Os músicos utilizam-se do brega como a 

forma mais contemporânea de expor a sua identidade e sua imagem diante da sociedade e do 

mercado. Ou seja, aquilo que deveria ser ultrapassado e retrógrado, passa a ser o carro de chefe 

de todo o sucesso e repercussão dos músicos no ramo do entretenimento. 

Apesar de possuírem formas diferentes de expressarem o ritmo brega, os artistas, 

dispõem-se a expor a cultura do Estado do Pará de maneira inusitada e que seja capaz de se 

adequar à cultura pop, como no caso da Gaby Amarantos, envolvendo tecnologia e 

personalidade nas suas vestes, músicas e tudo que pertence a esse universo. As roupas da Gang 

do Eletro e da Gaby, por exemplo, ao mesmo tempo que trazem traços regionais, cores, pinturas, 

formas e tamanho, vem carregada de aparatos modernos, tecnológicos, ousados e que se 

assemelham aos adereços de artistas de grandes repercussões nacionais e internacionais. 

Como é possível notar nas imagens de 1 a 4, algumas características que embasam 

fortemente o que tem sido explanado neste ponto: a grande mistura de culturas, o que determina 

o estilo brega, enfatizado pelos cantores que carrega essa característica como uma marca diante 
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do mercado, criando necessidades e desejos no nicho que outrora não havia encontrado uma 

tribo em que se identifica-se, ou que decidiu se encaixar em mais uma e que nos proporciona 

uma rica análise semiótica. 

 

   

Imagens 01 e 02. Atenção para o cocar neon de Gaby Amarantos, comum em algumas de suas apresentações. 

Fonte: Divulgação  

 

   

Imagem 03 e 04. As marcas “tribais” e tecnológicas da Gang do Eletro estiveram presente até na abertura das 

Olimpíadas Rio 2016. Fonte: Divulgação 

 

Já no que diz respeito ao cantor MC Dourado e o Gigantes do Brega, o hibridismo de 

culturas não é tão perceptível se nos concentrarmos apenas em suas vestes. No entanto, se 

ampliarmos a alcançarmos as canções e mesmo os ritmos que apresentam, isto fica mais 

interessante e claro. MC Dourado, por exemplo (Ver Imagens de 5 e 6), assemelha-se 

predominantemente aos cantores de funk do Rio de Janeiro, e o modo em que canta o brega é 

marcado pela mistura de movimentos regionais entre o brega e a batida eletrônica do funk. Por 

sua vez, Os Gigantes do Brega (imagens 7 e 8) possuem uma junção de bandas com o mesmo 

ritmo: melody ou tecnomelody, no entanto, a forma de apresentação da divulgação do evento 
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não possuem traços que fazem associação direta com o ritmo, exceto pelo nome das bandas 

descritas nas imagens, as quais já são conhecidas pelo público alvo do show. 

 

    

Imagem 05 e 06. O “bregueiro funkeiro” MC Dourado. Fonte: Divulgação 

 

    

Imagem 07 e 08. Parece divulgação do Gigantes do Samba, mas não o destaque é para o Gigantes do 

Brega. Fonte: Divulgação 

 

Observando mais atentamente o figurino utilizado por Gaby e pela Gang do Eletro, 

percebemos que ambos carregam consigo uma marca muito forte da cultura regional do Norte e 

de outras regiões de climas quentes, que é o uso de roupas curtas e coladas, adotadas 

principalmente pelas mulheres. Outra característica é o uso de botas de cano alto, marcante no 

figurino de Gaby Amaranto, predominantes em lugares de climas frios e também muito 

utilizadas por grandes nomes das celebridades, como Beyoncé, assim como os collants. Os 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

10 

 

acessórios, juntamente com as roupas, revelam o estilo maximalista adotado pelos artistas, onde 

tudo é muito extravagante. 

 As roupas temáticas fazem alusão aquilo que os cantores desejam homenagear ou 

expor, seja relacionado a cultura, região ou outros conteúdos, como bem é exposto pela Gang 

que geralmente usa roupa neon com pinturas marajoaras em destaque. Os artistas também 

decidiram usar a tecnologia como um adereço diferente no seu traje, eles chegam a usar roupas 

com luzes neon e até mesmo pequenas caixas de som acopladas. Ou seja, o que se observa é 

uma grande mistura de diversas estampas, tamanhos, temas, traços culturais e regionais, o que 

caracteriza fortemente o estilo brega, que foi popularizado, no sentido do “pop”, 

primordialmente pela Gaby Amarantos, fazendo do que era antigo e ultrapassado, uma moda 

atual e que gerou uma certa empatia com a sociedade e mercado. 

Sobre esta relação entre vestuário, moda e consumo, Ana Lúcia de Castro afirma que 

“cada vez mais, no mundo contemporâneo, a roupa assume a posição de segunda pele, tendendo 

a valorizar o corpo, que assume a condição de expressar, antes das roupas e adornos a serem 

utilizados, um estilo, uma identidade” (2004, p. 05). É ainda a autora que afirma que “com a 

emergência da sociedade de consumo e a efemeridade que a caracteriza, a moda e seus signos 

estéticos de sedução deixam de ser inacessíveis às classes populares e passam a atravessar todas 

as camadas sociais” (CASTRO, 2004, p. 04). 

De forma estratégica, os cantores souberam se utilizar disso e se posicionar de forma 

favorável diante do ambiente de consumo em que, sem abrir mão de sua característica, 

adequando seus estilos e gostos de uma maneira que atraísse a atenção do mercado e 

conquistasse um lugar privilegiado na mente das pessoas. Mesmo que a alguns indivíduos não 

tenham o gosto musical semelhante ao das músicas ou do ritmos defendido pelos artistas, não se 

pode negar que a repercussão da imagem deles vai além de letras ou expressões verbais, mas por 

estarem totalmente carregadas de símbolos e signos, suas expressões não-verbal são dominantes 

e fundamentais para gerar um empatia e aproximação com a sociedade, a qual consegue ver a 

sua cultura e as ramificações delas sendo representadas por cada um desses artistas, gerando 

esse espaço comunicativo onde produtor e consumidor trocam concepções e estimas 

Como afirmam Santaella e Nöth, “O mercado é um cenário de comunicação não verbal, 

um espaço comunicativo no qual o complexo produtor e os consumidores trocam não só 

mercadorias, mas também ideias e valores” (SANTAELLA; NÖTH, 2010, p. 30). 

Abordando de forma sucinta o significado de signo, segundo a teoria Peirceana, é 

aquilo que busca representar de forma total ou parcial um objeto, algo que tenha um significado 
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ou possa ser interpretado por alguém, como diz Charles Pierce em um de seus textos citados por 

Santaella: "dizer que ele (o signo) representa seu objeto implica que ele afete uma mente, de tal 

modo que, de certa maneira, determine naquela mente algo que é mediatamente devido ao 

objeto” (SANTAELLA, 2007, p. 58), ou seja, vê-se claramente que o signo é o responsável por 

gerar essa aproximação, essa identificação, entre o objeto e o interpretante, e, utilizando as 

marcas MC Dourado, Gaby Amarantos, Gang do Eletro e Gigantes do Brega como objetos de 

estudo, percebe-se a veracidade desta teoria. 

Dessa forma podemos ver a cantora Gaby Amarantos como uma figura que apodera-se 

de traços regionais, sendo do Norte do País ou não, e expõe-los através de suas roupas, 

acessórios e adereços. Por ter se tornado uma celebridade nacional e internacional nem sempre 

utiliza-se de objetos de sua terra natal, Belém do Pará, como no início da sua carreira, mas traz 

todo este regionalismo enraizado nos ritmos e músicas que apresenta, os quais foram essenciais 

para consagra-la à imagem que possui no mundo do entretenimento. Hoje, de uma forma mais 

moderna, a cantora brinca com a mistura da tecnologia, dos adornos e das roupas, comprovando 

seu estilo brega (que é essa mistura exagerada de várias estampas, formas e cores) mas 

atualmente muito mais sofisticado. 

A banda Gang do Eletro traz consigo muito mais o ritmo do tecno brega como 

representante de sua cultura local do Pará, do que através de suas vestimentas em si, as quais 

compõem-se mais pela tecnologia e estilo pop, do que por marcas culturais locais. O que 

geralmente está presente nos figurinos, e que é alusivo à cultura popular paraense, são as 

pinturas típicas marajoaras, que lembram bastante a pintura dos indígenas feitas em seus corpos 

e nos objetos confeccionados por eles, como vasos, esculturas etc., mas a banda não abre mão 

das luzes neon, às quais possuem uma combinação direta com o ritmo mais moderno e 

eletrônico que o grupo expõe. 

O cantor MC Dourado, esteticamente, possui poucos traços da cultura do Pará, suas 

roupas e ritmos fazem associação direta aos cantores de funk do Rio de Janeiro, no entanto 

quase toda produção cultural do cantor é feita na região norte do País. Apesar de ser 

originalmente de São Paulo, o artista ganhou grande repercussão na cidade de Belém do Pará, 

onde também reside atualmente, tendo suas músicas utilizadas em campanha políticas locais, 

mistura com o ritmo do techno brega e parcerias com bandas locais, o que marca fortemente 

essa mescla de culturas originais de mais de duas regiões e movimentos. 

Já o Gigantes do Brega reúne ícones da música brega e melody, ritmos marcantes do 

Estado do Pará, os quais apresentam-se em um grande show ao público, os quais aproveitam 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

12 

 

para rever grandes sucessos dessas bandas locais. A ideia deste evento assemelha-se à 

apresentação, nacionalmente conhecida, dos Gigantes do Samba, onde também se reúne grandes 

nomes de um determinado ritmo em um dia de show. A forma de apresentação dos artistas nos 

cartazes de divulgação é quase que uma cópia da dos cantores de samba, isso marca essa 

associação de duas culturas, o brega com o estilo clássico. Se fossemos levar em consideração as 

características da exposição das bandas de melody, os Gigantes do Brega nada assemelha-se a 

elas, pelo contrário, eles resolveram optar por uma reapresentação autêntica dos Gigantes do 

Samba, o que quebra a ideia do brega como algo que se apresenta cafona, mas sim que é 

marcado por essa mistura de símbolos e objetos. Sendo assim, o que atrai a atenção do seu 

público alvo não é a disposição da propaganda do evento, mas o nome das bandas clássicas que 

são destacadas e que falam diretamente com os fãs e apreciadores das músicas. 

Abordando de forma sucinta o significado de signo, segundo a teoria Perceiana, é 

aquilo que busca representar de forma total ou parcial um objeto, algo que tenha um significado 

ou possa ser interpretado por alguém, como diz Charles Pierce em um de seus textos citados por 

Santaella: "dizer que ele (o signo) representa seu objeto implica que ele afete uma mente, de tal 

modo que, de certa maneira, determine naquela mente algo que é mediatamente devido ao 

objeto” (SANTAELLA, 2007, p. 58), ou seja, vê-se claramente que o signo é o responsável por 

gerar essa aproximação, essa identificação, entre o objeto e o interpretante, e, utilizando estes 

artistas e bandas como casos de estudo, percebe-se a veracidade desta teoria. 

Dessa forma podemos definir suas imagens, englobando roupas, acessórios e 

apresentação artística, pela primeira tricotomia (que trata do signo em relação a ele mesmo), 

como: quali-signo, que define-se pela questão de que as cores presentes, as formas, são de 

qualidades singulares e individuais para cada interpretante, visto que, uns podem associar a 

quantidade de cores e formas como algo brega, exagerado, incômodo, e já outros podem 

assemelha-los diretamente aos costumes do seu povo, uma referência as suas características, às 

suas vestimentas ou rituais; e sin-signo, devido representarem objetos de uma determinada 

cultura, o que passa a ser para ela uma percepção totalmente consciente daquilo que o signo está 

referenciando, ou seja faz parte concretamente do universo a que pertence.  

Na segunda tricotomia, que trata do signo com seu objeto dinâmico (aquilo que ele 

substitui), classificamos como: ícone, devido a utilização de esculturas e peças que fazem 

analogia ao objeto que substitui, sendo possível observar como um grande exemplo a imagem a 

esquerda, contida na figura 1, pelo uso das fitas nas roupas de Gaby Amarantos que assemelha-

se as fitas utilizadas em um dos maiores festivais que ocorrem na cidade de Belém do Pará 
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(cidade natal da cantora), denominado "Arraial do Pavulagem", que é caracterizado pelas fitas 

penduras nos chapéus dos foliões, bem como na figura 2, da Gang do Eletro, onde a estampa de 

suas roupas remete as pinturas marajoaras; e como índice, pelo motivo de haver uma real 

ligação, que para o interpretante, que se encaixa no universo deste símbolo, é totalmente lógico 

e factual, como os apreciadores da música e estilo funk ao se identificarem com o modo de 

vestir-se do MC Dourado, e os que frequentam o show Gigantes do Brega, ao verem as imagens 

dos DJ’s e músicos das bandas de bregas mais famosas, estes vestidos de terno e gravata para 

relacionar com o que é clássico e tradicional (como mostra na figura 4), são diretamente 

conectados a atraídos pelo sentimento de saudosismo e desejo de rememorar bons momentos 

com cantores marcantes. 

A terceira tricotomia nos leva a relação entre o signo e o interpretante, ou seja, a 

interpretações e significações desses signos, que se determina, in caso, como: rema, 

considerando o contato destes signos com indivíduos que não possuem o objeto no seu 

cotidiano, na sua realidade cultural ou social, tornando-se para muitos algo desconhecido ou até 

como um simples estilo adotado pelos cantores, sem significado algum, abrindo espaço para a 

outra definição; dicente ou dicisigno, já que, para os que fazem parte do meio daquilo que estes 

artistas representam, o objeto tem total significação, saindo da especulação, daquilo que se acha, 

que pode ser, para algo conhecido e concreto para eles. 

É claro que haveria muitas outras coisas que poderiam ser analisadas semioticamente 

através das imagens gerais da Gaby Amarantos, Gang do Eletro, MC Dourado e Gigantes do 

Brega, como suas músicas e maneira de dançar, contudo, de forma sucinta, confirma-se que 

aquilo que eles representam possui um rico valor de semiologia, e a exploração desta como 

estratégia de mercado posicionou os artistas em um lugar privilegiado no comércio do 

entretenimento, tornando-os formadores de opiniões e que despertam está necessidade de 

consumo da marca e daquilo que carregam consigo, na sociedade brasileira e até mundial. 

 

Não parece... E precisa? Considerações finais 

Neste artigo, discutimos de que modo as transformações no cenário musical paraense 

incita a modificação até mesmo na forma de apresentação (isto é, nos figurinos) de músicos que 

atualmente são referência em brega e tecnobrega, em especial em Belém do Pará. 

Indo além, tais modificações fazem parte de um contexto mais amplo, pós-moderno, em 

que não somente alternativas de consumo, como também até mesmo processos de identificação 

são modificados. Assim, o público parece não estranhar tanto a aproximação – até no vestuário – 
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das canções e dos músicos com outros gêneros, ao menos na aparência, como o funk de MC 

Dourado e o “samba” dos Gigantes do Brega e, principalmente, da tecnologia. Talvez um dos 

motivos disto, além dos processos socioculturais que discutimos ao longo do texto, seja os 

novos recursos de alta tecnologia como nos shows pirotécnicos das festas de tecnobrega, 

abusando das cores e extravagâncias bastante características do estilo de vestimenta dos cantores 

paraenses, utilizando-se da mistura de ritmos para torná-los cada vez mais atrativos contribuindo 

para uma maior expansão da cultura paraense pelo mercado de dentro e fora do país. Tudo isso 

em uma pegada totalmente pós-moderna, high tech, informacional, mas sem perder o toque 

especial da sua identidade local.    

De acordo com Canclini, “Hoje a identidade, mesmo em amplos setores populares, é 

poliglota, multiétnica, migrante, feita com elementos mesclados de várias culturas” (CANCLINI, 

2010, p 131). E isso tende a aumentar ainda mais com a expansão do ciberespaço e com o avanço 

no desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), tornando assim as 

distâncias inexistentes e as relações muito  mais próximas e interligadas, tornando-se difícil 

pensarmos em uma identidade intacta e original. 

Através da semiótica foi possível analisar os artistas, utilizados como objeto de estudo, 

em suas vestimentas, músicas, cartazes, coreografias etc., já que cada um desses elementos 

representa algo para alguém, para uma sociedade, para uma determinada cultura, onde estes 

demonstram relação e afetividade com os símbolos que são transmitidos por esses cantores. 

Cada performance, figurino ou letra de música traz consigo uma bagagem cultural que vai muito 

além daquilo que vemos ou ouvimos superficialmente, mas que, ao analisarmos de forma 

profunda e estudando toda a significância por trás de cada uma delas, podemos entender o 

motivo de tantos seguidores e sucesso que marcam a vida destes cantores. 

Partindo dos conceitos de cultura, pós modernidade e semiótica que  foram  abordados 

ao longo deste artigo  concluímos que tal pesquisa pode contribuir para uma melhor 

compreensão e debate sobre o assunto do estilo pós moderno da musicalidade e da moda no 

Estado do Pará.  
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