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que John Travolta, sapatos de platafor-
ma e globos de luz giratórios têm em co-
mum? Todos eles fizeram parte de um fe-
nômeno que tomou conta do mundo na 

década de 1970 e arrebatou o Brasil, principalmen-
te em 1978: a febre das discotecas ou disco fever. 

Lançado apenas um ano antes, o filme Os embalos 
de sábado à noite (Saturday Night Fever, 1977) apre-
sentou o ator iniciante Travolta, que ao usar o fa-
moso terninho branco e jogar o braço para o alto, se 
tornou um símbolo incontestável da disco music. 

O estilo é uma fusão do pop tradicional, salsa, black 
music, funk, soul e rock, marcadamente conhecida por 
seus arranjos elaborados e batidas fortes. Foi do ter-
mo Discothèque – nome de um clube francês dedicado 
ao jazz – que seus criadores buscaram criar uma iden-
tidade própria para o gênero. 

Uma ótima maneira de ficar por dentro dos maio-
res nomes da música disco e conhecer um pouqui-
nho dos seus clássicos é recorrer à trilha do filme Os 
embalos de sábado à noite. Sucessos como Stayin’ Alive 
do Bee Gees, More Than a Woman de Tavares e Boogie 
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Shoes de K.C. and The Sunshine Band estouraram no 
Brasil e impulsionaram milhares de brasileiros para 
as pistas de dança.

Disco Music no Brasil
A febre das discotecas teve o seu ápice no Brasil 

com o lançamento da novela Dancin’ Days, de Gil-
berto Braga em 1978. Contando a história de uma 
ex-presidiária (interpretada por Sônia Braga) que 
tenta se reaproximar da filha, o autor trouxe para 
a realidade brasileira o glamour das pistas de dan-
ça e da música disco. Outros destaques no elenco da 
novela foram Antônio Fagundes, Joana Fomm, Re-
ginaldo Faria e Glória Pires. Dancin’ Days foi exibida 
pela Rede Globo e foi ao ar do dia 10 de julho de 
1978 a 27 de janeiro de 1979. A novela também foi 
exibida no Chile, Espanha, Reino Unido, França, Itá-
lia, Marrocos, Nicarágua e Portugal e mereceu uma 
reportagem na revista norte-americana Newsweek 
em novembro de 1978.

Para o título da novela, Gilberto Braga pegou em-
prestado o nome da famosa boate de Nelson Motta, 
a Frenetic Dancin’ Days Discothéque. Nessa mesma bo-
ate surgiria um dos grupos mais importantes do gê-
nero no Brasil: As Frenéticas. Nelson Motta contratou 
garçonetes para servirem vestidas com roupas colan-
tes e coloridas, saltos altíssimos e maquiagem capri-
chada. Além disso, elas tinham outro diferencial: no 
meio da noite subiam no palco e cantavam algumas 
músicas, antes de voltar ao trabalho. Foi um sucesso 
absoluto. Com o tempo, abandonaram as bandejas 
e assumiram de vez o microfone.

As Frenéticas emplacaram o tema de abertura da 
novela Dancin’ Days e se tornaram um estrondoso su-
cesso em todo o país. O LP Caia na gandaia, lançado 
pelo grupo em 1978, é considerado um dos mais im-
portantes para a  disco music brasileira e é referência 
básica para quem quer se aprofundar no assunto. As 
Frenéticas também fizeram parte do início de um fe-
nômeno que viria a se tornar comum no país: a ex-
plosão da trilha sonora. Dividida em sucessos nacio-
nais e internacionais, as trilhas sonoras embalaram 
as vidas de muitos brasileiros.

A moda das pistas
A novela de Gilberto Braga também acabou lan-

çando moda e refletindo o que a juventude da épo-
ca queria mostrar. A moda do período era alegre, 
vibrante e sem a sobriedade de antes, expressava 
o sentimento de uma sociedade ansiosa por deixar 
para trás os padrões de comportamentos do passa-
do. A professora de moda, editora e colunista do site 

www.meninasdamoda.com.br Mirela Lacerda acre-
dita que no Brasil a novela é a principal divulgadora 
da moda, pois consegue atingir um número muito 
grande de pessoas ao mesmo tempo, com as mesmas 
idéias. “No caso específico de Dancin’ Days, a grande 
febre lançada foi a sandália de salto com meias cur-
tas de lurex. Segundo a figurinista Marilia Carneiro, 
a idéia foi tirada de uma capa de disco quando ela 
estava em busca de algum diferencial para a perso-
nagem de Sonia Braga, que era uma mulher ousada 
para a época”, lembra Mirela. 

Outros looks marcaram a época como as calças e 
vestidos de poliéster, lamé e jersei coloridos, os co-
lants, decotes de um ombro, shorts, calças boca-de 
sino, sandálias plataforma e a maquiagem lumino-
sa, com lábios brilhantes e sombras metalizadas e co-
loridas nos olhos. Para Mirela Lacerda a mensagem 
era de diversão, despretensão e de um desejo de curtir 
a vida ao máximo. Nesse sentido, a moda cumpriu 
perfeitamente o seu papel de traduzir o comporta-
mento social de uma época.

A década de 1970 foi marcada pela quebra de pa-
radigmas já iniciada nos anos 1960. A busca pela 
liberdade e pela valorização do individualismo co-
roaram o desejo por uma sociedade mais democráti-
ca e livre de preconceitos. Mirela conta que a moda 
é cíclica e sempre traduz a época em que vivemos. 

Festa e programa Só Kakarecos da Costa Azul FM
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“Nos anos 1970, havia um desejo de liberdade muito 
grande, mas por outro lado, havia uma instabilidade 
social e econômica forte em muitos países. Lá fora, 
deflagrada pela crise do petróleo, aqui no Brasil pela 
ditadura. Hoje, convivemos com violência urbana, 
ameaças de terrorismo, ritmo de vida alucinado. A 
moda acaba funcionando como válvula de escape, 
oferecendo uma possibilidade ilusória de escapar-
mos de todo esse caos”, diz Mirela.

Fim da disco music decretado?
A disco music foi, definitivamente, uma febre nos 

anos 1970. Entretanto, ela não era unanimidade en-
tre os apreciadores de música. Com o aparecimento 
do gênero new wave e o revigoramento do rock and roll, 
os artistas disco começaram a perder espaço nas rá-
dios. Em julho de 1979 Steve Dahl, famoso radialista 
de Chicago, promoveu uma manifestação anti-disco, 
a “Disco Demolition Day”, que levou 80 mil pessoas 
a um estádio de baseball para destruir uma enorme 
pilha de LPs de disco music. A euforia foi tanta que a 
platéia invadiu o campo e entrou em confronto com 
a polícia, impedindo a realização do jogo de baseball 
planejado para o mesmo dia.

O acontecimento, apesar de ter marcado época, 
não pôs fim ao estilo, nem aos seus seguidores. Até 
hoje existem admiradores não só da música, mas do 

estilo de vida e comportamento da década. Prolife-
ram no mercado lançamentos de livros, coletâneas 
musicais e artigos de moda que fazem referência. E 
não são apenas os saudosistas que alimentam esse 
tipo de iniciativa. Cada vez mais, jovens que ainda 
não eram nascidos na década de 1970, se encantam 
com o espírito desse período. A estudante de medicina 
Rafaela Zuconni faz parte desse time e comemorou o 
seu aniversário de 20 anos com uma festa temática. 
“Foi o máximo! Os convidados se vestiram a caráter 
e só tocou disco music. Os pais das minhas amigas 
disseram que foi como voltar no tempo”, contou a 
estudante.

Rafaela, apesar da preferência pela música disco, 
costuma escutar também outros estilos. Ela reclama 
que muitas rádios têm preconceito de tocar músicas 
antigas, talvez por medo de perder ouvintes. Mas 
esse não é o caso da Rádio Costa Azul FM – 93.1 de 
Angra dos Reis, que possui um programa especiali-
zado em música dos anos 1970 e 1980. O programa 
Só Kakarecos está no ar desde fevereiro de 1994, revi-
vendo os grandes sucessos que marcaram os tempos 
dançantes da disco music. O produtor e apresentador 
do programa Flávio Wave, hoje com 40 anos, é um 
apaixonado pelo gênero desde pequeno e costumava 
ligar para as rádios pedindo as suas músicas favori-
tas. Com 13 anos ele já pilotava o som das festinhas 
com os seus discos e fitas K7.

O interesse continua
E porque o grande interesse por esse tipo de música 

perdura? Flávio explica que o público dos anos 1970 
era jovem e que hoje tem entre 40 e 50 anos, não 
consegue gostar da maioria das músicas dançantes 
atuais e também não esquece o que viveu de bom, 
ouvindo as músicas de quando eram adolescentes. 
“Ouvindo essas músicas eles lembram dos amigos da 
rua que se encontravam nos bailes dos clubes, dos 
programas de rádio da época, das festinhas ameri-
canas onde as meninas levavam a comida e os me-
ninos levavam as bebidas. Exemplos de quem viveu 
uma época onde o astral e a alegria eram o principal 
da festa”, conta. Para ele, nos dias de hoje, a música 
acaba servindo apenas como fundo musical para o 
jovem que quer beber, “ficar” com alguém e voltar 
para casa.

O DJ Marcello RC, especializado em música dis-
co  promove festas temáticas, mas confessa que os 
amantes do gênero têm geralmente entre 30 e 35 
anos. Mas essa situação poderia mudar, já que, para 
ele, as músicas de hoje são reflexos de influências 
passadas. “As músicas conhecidas como disco, nada 
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mais são do que as precursoras da house music de 
hoje e em alguns casos do eletro de hoje. É como dizer 
que o hip hop vem da soul music e do rap dos anos 
1970”, esclarece Marcello. 

Segundo Flávio Wave, a era disco foi o último de-
grau antes da chegada das primeiras músicas eletrô-
nicas, onde a batida da bateria passou a ser robótica 
e os instrumentos de sopro foram trocados por tecla-
dos repetitivos. Mas é importante lembrar que, mes-
mo antes do declínio da disco music vários artistas co-
nhecidos como “músicos sérios” se renderam ao ritmo 
das pistas. Exemplos disso não faltam: David Bowie, 
lançou Station to Station em 1976, Rod Stewart lançou 
Blondes Have More Fun em 1978 e a lista continua. 

Recordar é viver
A auxiliar de escritório Rogéria Martins, de 46 

anos, lembra com carinho da época em que se reu-
nia com as amigas para dançar ao som das Fre-
néticas. Em 1978, aos 17 anos e no auge da febre 
das discotecas, Rogéria era proibida pelo pai de 
freqüentar boates, mas isso não a impedia de se 
divertir. “Como eu morava no interior de São Paulo 
e o meu pai era muito bravo, a gente tinha que 
improvisar umas festinhas no meu quarto mes-
mo. Ligávamos a vitrola no maior volume”, conta 
Rogéria. Ela recorda uma vez que saiu escondida 
para a única danceteria da cidade, a “Dance Night 
Club” e levou uma surra quando chegou em casa, 
às três horas da manhã. “Meu pai estava me espe-
rando no portão há horas. Levei umas boas palma-
das, mas valeu à pena. Lembro desse dia até hoje”, 
contou Rogéria. 

Quando se trata de relembrar a época das disco-
tecas, o produtor Flávio Wave é outro nostálgico. 
“Posso dizer que tive sorte de ter nascido a tempo de 
conhecer essa época. Todos que viveram são unâni-
mes em dizer que foi uma época única e mágica! Se 
eu pudesse, voltaria no tempo para curtir mais um 
pouquinho, só que adulto, para curtir o que não 
pude, por ser criança”, diz Flávio. Já a professora 
de moda Mirela Lacerda, que não viveu a febre mu-
sical, acredita que não está em desvantagem com 
relação àqueles que viveram intensamente a época: 
“Penso que quem viveu e aproveitou a febre das dis-
cotecas deve guardar boas lembranças. Para quem 
não estava lá, dá para ver filmes e ouvir músicas do 
período ou ainda aproveitar as releituras da moda, 
que tem cumprido o papel de nos transportar no 
tempo muito bem”.

DJ Marcello RC, 
especializado em 

disco music

Para saber mais sobre o disco fever:

www. disconight.com.br

www.dandetotla.com.br

www.sokakarecos.com.br

www.teledramartugia.com.br

www.flashbacksensation.net/tributo_nacional.htm


