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Resumo: 
 
Este trabalho é o resultado parcial do projeto de Iniciação Científica “ENTRE A REBELDIA 
E A ALIENAÇÃO: a década de 1980 e a massificação do rock no Brasil”, orientado pelo 
Prof. Dr. Luiz Eduardo Oliveira, busca investigar o processo de circulação, recepção e 
apropriação do rock no Brasil na década de 1980, através do levantamento e seleção do 
material discográfico mais representativo de cada período, o que não exclui arquivos 
eletrônicos de música disponíveis na Internet, classificando-os por gêneros e ano de 
lançamento. 
 
Palavras-chave: cultura de língua inglesa; identidade cultural; rock. 

 
Abstract: 
  
This work is the result of partial Scientific Initiation project "BETWEEN THE Rebellion 
AND THE ALIENATION: the 1980s and the massification of rock in Brazil", directed by 
Prof. Dr. Luiz Eduardo de Oliveira, seeks to investigate the process of movement, reception 
and appropriation of the rock in Brazil in the 1980s, through the survey and selection of the 
material discographic more representative of each period, which does not exclude electronic 
archives of music available on the Internet, classifying them by gender and year of release. 
 
Keywords: culture of the English language; cultural identity; rock. 
 
 
 
 
 
*Graduanda do curso de Letras Português-Inglês da Universidade Federal de Sergipe. Bolsista PIBIC\CNPQ do 
Núcleo de Estudos Culturais da Universidade Federal de Sergipe. E-mail: iza_blink.182@hotmail.com 
 

 



2 
 

**Graduando do curso de Letras Português-Francês da Universidade Federal de Sergipe. Membro do Núcleo de 
Estudos Culturais da Universidade Federal de Sergipe. E-mail: danielsoarez@hotmail.com. 
 
***Graduando do Curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Sergipe. Membro do Coral da 
mesma instituição e integrante do Núcleo de Estudos Culturais da Universidade Federal de Sergipe. E-mail: 
joaoluis3009@hotmail.com 
 
Introdução: 
 

Situando o problema 

  

A relação entre os estudos literários e os estudos culturais pode ser verificada através 

de dois fatos bastante significativos: 1) a filiação acadêmica de duas das figuras centrais a 

partir de cujos trabalhos se configurou a nova disciplina, Raymond Williams (1921-1988) e 

Richard Hoggart (1918-), tem origem nos estudos literários; 2) a motivação principal dos 

estudos culturais, na Inglaterra, foi uma crítica ao inglês, isto é, ao ensino da literatura inglesa, 

tal como se consolidou nos currículos das universidades no período entreguerras, sob a 

liderança do crítico e professor Frank Raymond Leavis (1895-1978), um dos mais 

empenhados defensores do “new criticism” e do conceito de “close reading”, uma leitura 

analítica e estruturalista do texto literário (EAGLETON, 1983). 

O sucesso acadêmico e comercial dos estudos culturais, em termos editoriais, 

cinematográficos e de eventos científicos e culturais variados, fez com que esse recente 

campo alcançasse um espaço relevante na mídia, dado o caráter interventor dos próprios 

projetos acadêmicos de seus principais mentores, ou “pais fundadores”, pelo menos em sua 

primeira fase (MATTELART e NEVEU, 2004; CEVASCO, 2003). Por outro lado, o fato de 

que os professores de literatura, a partir da década de 1990, tenham se voltado para objetos de 

estudo que nem sempre contemplam a literatura em seu sentido estrito, isto é, já consolidado 

pelo campo dos estudos literários, como, por exemplo, anúncios publicitários, manifestações 

da “cultura popular” ou da “cultura de massa”, tratando o texto literário como uma prática 

cultural dentre tantas outras – algo, que Roland Barthes (1915-1980) já fazia em Mitologias 

(1957) – soou aos ouvidos mais tradicionais ou conservadores como uma notícia bombástica, 

uma espécie de ameaça à integridade e autonomia dos estudos literários, de modo geral, e da 

teoria da literatura, em particular, como disciplina acadêmica (CULLER, 1999, p. 48-49). 

Contudo, não se pode dizer que os estudos culturais sejam a disciplina acadêmica que 

veio substituir a teoria da literatura no campo dos estudos literários, como faz supor o fato de 

que muitos dos programas de pós-graduação inicialmente voltados para a literatura, inclusive 

no Brasil, tenham adotado, às vezes por uma mudança de perspectiva teórica, às vezes por 
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simples moda acadêmica, os estudos culturais como objeto de pesquisa. Ademais, não se pode 

restringir o diálogo interdisciplinar dos estudos culturais ao âmbito da teoria da literatura, uma 

vez que seus limites como disciplina acadêmica ainda em processo de configuração são muito 

difíceis de ser delineados, inclusive pelos seus “pais fundadores”.  

Stuart Hall (1932-), por exemplo, afirma que os estudos culturais podem ser 

considerados como um espaço intelectual de convergências entre tradições acadêmicas 

deslocadas, como a sociologia, a antropologia e a crítica literária (HALL, 2004, p. 21). 

Cevasco (2003, p. 73), por sua vez, afirma que os estudos culturais, como projeto 

interdisciplinar, situam-se em um amálgama de quatro discilpinas: comunicação, história, 

sociologia e, principalmente, “English”, isto é, literatura inglesa.  

Do inglês, segundo a mesma autora, a nova disciplina reteve o interesse no texto e na 

textualidade, incluindo as formas populares de cultura e ultrapassando o paradigma  de 

estudos de língua/literatura que caracterizava a disciplina. Com essa nova abordagem, o 

conceito de literatura foi repensado, ampliando a lista do cânone, que passou a abranger 

mulheres, negros e homossexuais.  Da história, a ênfase recaiu sobre a escola de Edward P. 

Thompson (1924-1993), isto é, a história “dos de baixo”, baseada na história oral e na 

memória popular. Das mídias surgiu o interesse pelo estudo das relações entre os meios de 

comunicação e a sociedade, e da sociologia, finalmente, adveio a inspiração para estudar a 

etnografia e as “subculturas”. 

Vale a pena ainda observar que os débitos teóricos dos estudos culturais não se 

limitam aos “pais fundadores” ou às disciplinas acima mencionadas, pois abrangem 

intelectuais como Antonio Gramsci (1891-1937), Louis Althusser (1918-1990) e Michel 

Foucault (1926-1984), dentre outros, para não falar de certas disputas de território 

institucionais e de objetos de estudos, as quais se apresentam muito mais como um embate 

político do que como um debate epistemológico. 

Assim, seu objetivo é entender o funcionamento da cultura, principalmente no mundo 

contemporâneo, isto é, como as práticas e manifestações culturais são produzidas e como as 

identidades culturais são construídas e organizadas, para os indivíduos e grupos, num mundo 

de comunidades heterogêneas, poder estatal, indústria da mídia e corporações multinacionais. 

Desse modo, os estudos culturais incluem e abrangem os estudos literários, pois analisam a 

literatura como uma prática cultural dentre outras. Assim, os estudos culturais apareceram 

como uma aplicação das técnicas de análise literária oriundas da teoria da literatura para 

outros materiais culturais, tratando as mais variadas manifestações culturais como “textos” a 

serem lidos e interpretados.  



4 
 

Como afirma Hall, comentando um ensaio de Cornel West sobre as novas políticas 

culturais da diferença, o surgimento dos Estados Unidos como potência mundial e como 

centro de produção e circulação global de cultura provocou um profundo deslocamento da 

noção de cultura – representada tradicionalmente pela ideia de Europa como sujeito universal 

da cultura –, que passou a abranger tanto a “alta cultura” quanto a cultura popular e a cultura 

de massa, mediadas pela imagem e pelas formas tecnologicas (HALL, 2006: 317-318). 

Levando em conta tais pressupostos teóricos, nossa pesquisa pretende investigar o 

modo como o processo de circulação, recepção e apropriação do rock no Brasil, ao alcançar, 

na década de 1980, o espaço cultural do mainstream, mantendo, todavia, em algumas de suas 

manifestações, como o punk rock, o caráter de cultura marginal ou periférica, provocou a 

construção de novas identidades culturais ao mesmo tempo transgressoras e cooptadas. Nesse 

sentido, busca compreender a massificação do rock como um processo que, embora possa ser 

compreendido como resultado de uma política cultural da diferença, deslocando, ao 

conquistar seu espaço, as diposições de poder da política cultural do Estado e das grandes 

corporações midiáticas, paga obrigatoriamente o preço da cooptação, uma vez que “o lado 

cortante da diferença perde o fio na espetacularização”, substituindo a invisibilidade por uma 

visibilidade regulada e segregada (HALL, 2006: 321), tanto do ponto de vista econômico 

quanto étnico e cultural, o que faz com que o “rockeiro” seja ao mesmo tempo um rebelde e 

um alienado. 

Em nossa amostra, foram incluídos vários tipos de fonte, tais como livros, 

dissertações, teses, artigos e entrevistas publicados nos periódicos dedicados ao referido estilo 

musical, bem como o material discográfico e cinematográfico mais representativo de cada 

ano, o que não excluiu arquivos eletrônicos de música e vídeo disponíveis na Internet. A 

seleção do material obedeceu ao critério de sua influência e representatividade, mensurável a 

partir do número de cópias vendidas, publicadas e reeditadas de determinado livro, revista, 

álbum ou filme, dos prêmios que lhes foram atribuídos, dos usos que se fizeram de suas 

representações ou mesmo do número de acessos na Internet.  

De modo geral, analisamos o modo como os contatos, confrontos e diálogos entre 

culturas de línguas diferentes, neste caso específico, a língua inglesa e a portuguesa, bem 

como as representações da Inglaterra e dos Estados Unidos, se configuram nos discursos1 dos 

estudiosos, jornalistas, artistas e bandas selecionados, buscando identificar, descrever e 

                                                 
1 A noção de discurso utilizada neste estudo vale-se de alguns pressupostos de Mikhail Bakhtin (2003: 271), 
para quem o enunciado só é possível em uma situação de comunicação discursiva, caracterizada pela alternância 
dos sujeitos do discurso. Tal alternância determina os limites do enunciado, tanto em relação aos enunciados 
anteriores, dos quais é uma espécie de resposta, quanto às compreensões responsivas que suscita.  



5 
 

avaliar as implicações políticas, formativas e culturais da circulação, recepção e apropriação 

do rock no Brasil na década de 1980. Em seguida, ressaltamos os aspectos político-

ideológicos da construção e produção de identidades culturais híbridas, ao mesmo tempo 

transgressoras e cooptadas, no processo de massificação do rock no Brasil, o que demandou, 

além de uma análise textual stricto sensu, um estudo iconográfico comparativo de arte 

gráfica, da caracterização e da indumentária dos artistas e bandas selecionados, além de uma 

análise musical, ou composicional, das estruturas harmônicas e melódicas, bem como uma 

descrição dos instrumentos usados e da sonoridade alcançada. Da mesma forma, está sendo 

necessária – a pesquisa ainda está em andamento - uma análise dos procedimentos 

discursivos, técnicos e/ou estéticos utilizados na filmografia ou nos vídeos selecionados. 

 

Metodologia Adotada 

 

O projeto está sendo desenvolvido em quatro etapas, as quais estão ocorrendo 

concomitantemente, dada a divisão de trabalhos do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos de 

Cultra da UFS. Na primeira etapa, está sendo feito o levantamento e a seleção de uma amostra 

documental sobre o tema. Nessa amostra, estão sendo incluídos vários tipos de fonte, tais 

como livros, dissertações, teses, artigos e entrevistas publicados nos periódicos dedicados ao 

referido estilo musical, bem como o material discográfico e cinematográfico mais 

representativo de cada ano, o que não exclui arquivos eletrônicos de música e vídeo 

disponíveis na Internet. A seleção do material obedece ao critério de sua influência e 

representatividade, mensurável a partir do número de cópias vendidas, publicadas e reeditadas 

de determinado livro, revista, álbum ou filme, dos prêmios que lhes foram atribuídos, dos 

usos que se fizeram de suas representações ou mesmo do número de acessos na Internet. Na 

segunda etapa, está sendo analisado, com base nos estudos teóricos iniciais, centrados, 

sobretudo, na relação entre a teoria literária e os estudos culturais, o modo como os contatos, 

confrontos e diálogos entre culturas de línguas diferentes, neste caso específico, a língua 

inglesa e a portuguesa, bem como as representações da Inglaterra e dos Estados Unidos, se 

configuram nos discursos dos estudiosos, jornalistas, artistas e bandas selecionados, buscando 

identificar, descrever e avaliar as implicações políticas, formativas e culturais da circulação, 

recepção e apropriação do rock no Brasil na década de 1980. Na terceira etapa, estão sendo 

identificados e analisados os aspectos político-ideológicos da construção e produção de 

identidades culturais híbridas, ao mesmo tempo transgressoras e cooptadas, no processo de 

massificação do rock no Brasil, o que demanda, além de uma análise textual stricto sensu, um 
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estudo iconográfico comparativo de arte gráfica, da caracterização e da indumentária dos 

artistas e bandas selecionados, além de uma análise musical, ou composicional, das estruturas 

harmônicas e melódicas, bem como uma descrição dos instrumentos usados e da sonoridade 

alcançada. Da mesma forma, Será necessária uma análise dos procedimentos discursivos, 

técnicos e/ou estéticos utilizados na filmografia ou nos vídeos selecionados. Na quarta e 

última etapa serão reunidos os dados obtidos nas etapas anteriores e redigido o relatório final. 

  

Impactos Esperados 

 

Com o término desta pesquisa, esperamos divulgar seus resultados nos congressos 

locais, regionais, nacionais e internacionais relativos ao seu tema, que é transdisciplinar por 

sua natureza, embora se vincule à área de Letras, de modo geral, e ao campo das literaturas de 

língua inglesa em particular, uma vez que, com a mudança do projeto político-pedagógico de 

nosso curso, exige-se do aluno a capacidade de relacionar a literatura com as outras práticas 

culturais, sejam elas canônicas ou populares. Ademais, espera-se que o seu desenvolvimento 

possibilite a criação de uma rede de estudantes e pesquisadores desta e de outras instituições 

de pesquisa interessados no tema, seja para organizar eventos científicos, seja para viabilizar a 

publicação de seus resultados, em livros e periódicos, científicos ou de entretenimento, tais 

como os suplementos culturais de jornais locais, nacionais e internacionais. Finalmente, 

esperamos que a realização desta pesquisa possibilite o desenvolvimento de outros estudos e 

pesquisas mais verticalizados sobre o tema.  

 

Primeiros resultados 

 

 Depois de nossos primeiros levantamentos, discussões e análises, percebemos que um 

ano fundamental no processo de massificação do rock no Brasil, no mercado fonográfico, foi 

1982. Nele foram lançados discos fundamentais que não só fizeram com que o “rock 

nacional”, como passou a ser chamado, chegasse às rádios AM/FM de todo o país, mas se 

tornasse também uma referência comum na cultura musical da época. 

 Um desses discos fundamentais foi o da banda Blitz, “As Aventuras da Blitz”, cujo hit 

“Você Não Soube me Amar” se tornou um sucesso absoluto. O disco vendeu centenas de 

milhares de cópias, o que fez com que a banda ganhasse uma matéria de grande destaque no 

programa Fantástico, da Rede Globo, e ganhasse um dos primeiros videoclipes de bandas de 

rock nacional a serem veiculados pela mídia televisiva.  
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 Pelo mesmo processo, em menor escala, passou a banda Herva Doce, que também teve 

um videoclipe veiculado pelo Fantástico, o do hit “Erva Venenosa”, antigo sucesso de Rita 

Lee que ganhou uma releitura new wave pela banda carioca. Ao contrário da Blitz, que depois 

do seu segundo disco, lançado no ano seguinte (1983) com muito sucesso, entrou em 

decadência até se desintegrar, quando seus principais componentes, Evandro Mesquita e 

Fernanda Abreu, começaram suas carreiras solo, o Herva Doce lançou ainda cinco discos, 

chegando a emplacar outro hit no final dos anos 80, “Amante Profissional”.  

 Também de 1982 são os segundos discos de duas bandas importantes que seguiram 

rumos muito diferentes. A primeira é o Barão Vermelho, que nesse ano emplacou o sucesso 

radiofônico “Pro Dia Nascer Feliz”, também gravado por Ney Matogrosso, e que no ano 

anterior tinha lançado seu primeiro disco pela gravadora da Rede Globo, Som Livre. A outra é 

o Roupa Nova, que em 1981 tinha emplacado o hit “Sapato Velho” e em 1982 lançou um 

álbum, intitulado, assim como o primeiro, “Roupa Nova”, muito bem sucedido, com sua 

música melodiosa caracterizada pelo rock progressivo e pelo som dos mineiros do Clube da 

Esquina – Lô Borges, Milton Nascimento e Beto Guedes. Aliás, a música “Roupa Nova”, de 

Milton Nascimento e Fernando Brant, dá nome à banda. 

 Em 1982 saíram também os primeiros discos solo de dois artistas muito importantes 

que vieram de uma mesma banda da década de 1970, o Vímana, um como guitarrista e 

vocalista e outro como baterista: Lulu Santos e Lobão, respectivamente. Lulu Santos, com 

“Tempos Modernos”, emplacou vários hits, em parceria com Nelson Motta, como a música 

título do álbum e “De Repente, Califórnia”, que havia sido a trilha sonora principal de um 

filme de “temática rock” de sucesso do ano anterior, Menino do Rio. Lobão, por sua vez, 

apesar de ter feito um sucesso passageiro com “Cena de Cinema”, só veio emplacar mesmo 

quando se juntou à banda Os Ronaldos anos depois, época em que estourou com músicas 

como “Me Chama”, gravada na década seguinte por ninguém menos do que João Gilberto. 

 Todos os artistas e bandas mencionados têm uma característica comum de toda a 

época, o hibridismo ou ambiguidade de sua condição ao mesmo tempo rebelde e 

transgressora, não só pela sonoridade e agressividade das letras e do estilo musical, mas 

também pela maior liberdade de denunciar os abusos político de um país que tinha acabo de 

sair de uma ditadura militar. Ao mesmo tempo, e por outro lado, os artistas e bandas 

mencionados foram contratados por gravadoras multinacionais, se apresentaram nos 

programas televisivos mais populares, como os de Sílvio Santos e Chacrinha, e fizeram show 

em várias cidades de todos os estados do país, consagrando-se nacionalmente. Assim, sua 
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condição rebelde ou transgressora é a todo tempo pontuada por sua condição alienada ou 

cooptada pelo sistema das grandes corporações midiáticas. 

Assim que obtivermos dados mais seguros com relação ao número de cópias vendidas 

e à ficha técnica de cada um dos álbuns selecionados, procederemos a uma análise mais 

aprofundada de cada disco, destacando não somente seus aspectos discursivos e ideológicos, 

mas também estéticos e musicais.  
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