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Introdução: A pesquisa objetiva verificar a existência de marcas sugestivas de
violência simbólica presentes nas músicas do estilo Pagode Baiano no que diz respeito
à forma erotizada e estereotipada com que a mulher é retratada, bem como em seus
videoclipes e publicidades utilizados para a divulgação das bandas e dos eventos
promovidos pelos grupos envolvidos. Trata-se de um projeto de Iniciação Científica
desenvolvido em parceria com o UNILESTE (Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais) e a FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais).
Objetivo: Ao fazer uma análise comparativa do conceito de violência simbólica de
Bourdieu aos estudos de Beauvoir, podemos entender que a violência simbólica sob a
ótica das relações de dominações, manifesta-se em diversas situações em que a mulher
tem que se submeter ao homem por simplesmente ser mulher. Metodologia: A
metodologia utilizada nesta fase da pesquisa é a de análise bibliográfica a partir dos
autores, Pierre Bourdieu(2001), Simone de Beauvoir(1967) e Nascimento(2012). Além
disso, será desenvolvida a análise de conteúdo de cinco letras de cinco bandas de
maior visibilidade na mídia.  Resultados: O trabalho culminará com a análise da
propaganda publicitária  “O bom negócio’, veiculada na TV,  em que  o cantor de
pagode Cumpadre Washington canta um sucesso do grupo É o Tchan, caracterizando a
 mulher como \\\"ordinária\\\" e \\\"danada\\\". Ao final, será produzido um vídeo em
que homens serão convidados a recitarem as letras das referidas canções, enquanto as
mulheres terão sua reação observada.  Conclusão: O resultados obtidos até agora,
sinalizam como a cultura reflete o modelo patriarcal em toda sua abrangência,
principalmente nas  letras de pagodes baianos existentes, em que nos deparamos com
uma visão distorcida e erotizada das mulheres desqualificando-as e subjugando-as.
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