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Resumo

Este plano de trabalho investigou 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 excluiu arquivos eletrônicos de música disponíveis na Internet. Também buscou
investigar o modo como esse processo, provocou a construção de novas identidades culturais ao mesmo
tempo transgressoras e cooptadas. Nesse sentido, procurou compreender a massificação do rock como um
processo que paga obrigatoriamente o preço da cooptação, substituindo a invisibilidade por uma
visibilidade regulada e segregada, o que faz com que o “roqueiro” seja ao mesmo tempo um rebelde e um
alienado.
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Abstract

This work plan aimed to investigate the process of circulation, reception and appropriation of rock in Brazil
in the 1980s, through a global research and the selection of the discographic material that best represents
each period, which does not exclude music files available on the internet. Also, we sought to investigate
the way how this process provoked the construction of new cultural identities that were at the same time
transgressive and co-opted. In that sense, we sought to understand the massification of rock as a process
that pays forcibly the price of co-optation, substituting its invisibility for a regulated and segregated
visibility, which makes the “rocker” be rebellious and alienated at the same time.

Keywords: discography; cultural identity; rock.
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Introdução

Este plano de trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior que abrange outros dois planos
intitulados Bibliografia e Filmografia. De forma geral, todos os segmentos tiveram importância decisiva
para todos os integrantes do grupo, ao passo que a interação destes ajudou no aprofundamento da
pesquisa.

A presente pesquisa intitulada Entre a Rebeldia e a Alienação: A Década de 1980 e A Massificação do Rock
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no Brasil, orientada pelo Prof. Dr. Luiz Eduardo Meneses de Oliveira, investigou 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, buscou 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 disposições de poder da política cultural do Estado e das grandes
corporações midiáticas, paga obrigatoriamente o preço da cooptação, substituindo a invisibilidade por uma
visibilidade regulada e segregada, tanto do ponto de vista econômico quanto étnico e cultural, o que faz
com que o “roqueiro” seja ao mesmo tempo um rebelde e um alienado.

Minha participação voluntária neste grupo de pesquisa, por sua natureza transdisciplinar, foi fundamental
para a minha formação inicial, pois fez desenvolver-me como pesquisador, fato que não aconteceria no
curso que estou me graduando – Licenciatura em Música -, o qual, por ser um curso recente na
universidade, ainda não possui grupos de pesquisa. Além de encontros semanais, nos quais eram
discutidos textos de embasamento teórico e específicos sobre o tema, minha atuação no plano da
discografia foi significativa pelo fato de lidar com o objeto principal da minha carreira acadêmica que é a
música.

Para entender como se deu o processo de construção dessas novas identidades, fizemos um levantamento
e seleção de uma amostra documental sobre o tema. Nessa amostra, foram incluídos vários tipos de
fontes, tais como livros, dissertações, teses, artigos e entrevistas publicadas 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 foi feita obedecendo 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, de
prêmios que lhes foram atribuídos dos usos que se fizeram de suas representações ou mesmo do número
de acessos na internet.

De modo geral, foi 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 configuraram nos discursos dos estudiosos,
jornalistas, artistas e bandas selecionados, buscando identificar, descrever avaliar as implicações políticas,
formativas e culturais da circulação, recepção e apropriação do rock no Brasil na década de 1980.

Outros aspectos analisados foram as estruturas musicais mais comuns entre as bandas selecionadas, o
que abrange instrumentação, tipo de sonoridade, textura, progressão harmônica e texto, além da
investigação de produtores e gravadoras que mais atuavam no mercado rock da década de 1980. Essa
análise encontra-se detalhada no tópico Resultados e Discussões.

Revisão da Literatura

No primeiro semestre, analisamos textos teóricos que trataram do contexto histórico da época e
principalmente da relação entre estudos literários e estudos culturais que serviram como base para o
nosso objeto de pesquisa. Já no segundo semestre é que foram feitas leituras mais específicas,
trabalhando com revistas especializadas, autobiografias, teses, dissertações e livros que tratam do rock
brasileiro nos anos 80.

O objetivo dos textos teóricos trabalhados foi 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
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comunidades heterogêneas, poder estatal, indústria da mídia e corporações multinacionais. 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. Os estudos culturais também ajudam a ampliar o cânone ocidental, fazendo
com que seja mais abrangente, incluindo temáticas como os homens, as mulheres, os negros, os
homossexuais e outros assuntos e temas que são deixados de fora pelos “clássicos”.

Inicialmente, foram feitas leituras de história básica para nos situarmos no contexto da época. Alguns
fatos são decisivos para a forma de pensar de todo o mundo. Portanto é importante ressaltar que na
primeira metade da década de 1980 o Brasil ainda está vivendo sob o regime da Ditadura Militar; o mundo
está em plena Guerra Fria; o mito da explosão nuclear é um assunto que sempre rondava o imaginário das
pessoas; e a crise econômica mundial repercute bastante no Brasil.

Uma das obras mais importantes que trabalhamos foi A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart
Hall (1932-), que trata da multiplicidade de culturas que se juntam e geram uma só:

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia.
Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada unia das quais
poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. (Hall, 1992. P. 13)

Outra obra essencial foi A Interpretação das Culturas, de Clifford Geertz (1926-2006), que traz a cultura
como uma teia de significados e nos mostra que seus significados são públicos e que, portanto, a cultura
passa a ser algo público também.

A obra Da Diáspora, de Stuart Hall (1932-), Também nos deu base fundamental, por tratar do popular,
que foi um conceito bastante trabalhado em nossas reuniões. Todas as coisas que “o povo” faz ou fez é
uma das definições de popular que Hall nos traz. De acordo com o autor, a ideia do povo como uma força
puramente passiva e mínima forma uma perspectiva profundamente antissocialista. A cultura popular deve
ser entendida, portanto, sem preconceito, medida não por sua qualidade, mas pela resposta do seu
público.

Nas leituras mais específicas, foram utilizadas revistas, livros, artigos e publicações com temática rock.
Dentre eles se encontram a revista “BIZZ”; a dissertação “Os Filhos da Revolução – A juventude urbana e
o rock brasileiro de 1980”, de Aline do Carmo Rochedo; “Cultura Rock e Arte de Massa”, de Antônio
Marcus Alves de Souza; “A Juventude e o Rock Paulistano dos anos 80”, de Rogério Bianchi de Araújo; “A
Questão da Crítica Musical nas Revistas Musicais Brasileiras”, de Cassiano Scherner; “A Situação Social do
Brasil nos Anos 80”, de Salvatore Santagada; “As Letras de Canção de Renato Russo e Seu Diálogo com a
Poesia dos Anos 80”, da autora Candice Cláudia Capacchi; “Geração Coca-cola: As Representações da
Juventude e do seu Comportamento no Pop/Rock dos Anos 80”, de Lidiane Muhlstedt; O livro “O Que É
Rock”, do autor Paulo Chacon; e “Uma Outra Historiografia do Punk”, de Tiago de Jesus Vieira.

Esse material foi fundamental para entender melhor a música, os costumes, as tendências e a moda da
cultura rock. Num trecho do livro Cultura Rock e Arte de Massa, de Antônio Marcus Alves de Souza, por
exemplo, é relatado um pouco dos costumes da época: “O rock nesse período tomou proporções nacionais
e passou a ter uma acentuada importância no cotidiano dos jovens – sendo encarado muitas vezes como
um fator essencial para auto compreensão e compreensão do mundo.” (Souza, 1995. p. 17).

Metodologia

Este plano de trabalho foi desenvolvido em quatro etapas, cada qual com duração de três meses, as quais
foram desenvolvidas da seguinte maneira: na primeira etapa, foi feito o levantamento e a seleção de uma
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amostra documental sobre o tema. Nessa amostra, foi incluído o material discográfico mais representativo
de cada período, o que não excluiu arquivos eletrônicos de música disponíveis na Internet. A seleção do
material obedeceu ao critério de sua influência e representatividade, mensurável a partir do número de
execuções ou cópias vendidas de determinado álbum ou “single”, dos usos que se fizeram de suas
representações ou mesmo do número de acessos na Internet. Na segunda etapa, foi 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 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, foram 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, através de um estudo
iconográfico comparativo de arte gráfica, da caracterização da indumentária dos artistas e bandas
selecionados e de uma breve análise musical, ou composicional, das estruturas harmônicas e melódicas,
incluindo uma descrição dos instrumentos usados e da sonoridade alcançada. Na quarta e última etapa
foram reunidos os dados obtidos nas etapas anteriores e redigido o relatório final.

Resultados e discussões

Num primeiro momento, o tema de nossas reuniões foi fechado na questão da identidade cultural dos
roqueiros do Brasil, tentando identificar a alienação e a rebeldia presentes neles. Tivemos como suporte
teórico o autor Stuart Hall, que nos fez entender o processo de como se dá essa identidade.
Primeiramente, entende-se por um sujeito alienado aquele que se deixa levar pelo sistema de forma
ingênua. Em segundo lugar, conceitua-se o indivíduo rebelde como aquele que não está satisfeito com as
condições que lhe foram impostas e tenta de alguma forma entrar em choque com o sistema. Estas
afirmações nos ajudaram a concluir que o brasileiro se apropriou de forma cooptada, ou seja, alienada e
inconsciente, aspectos americanos e/ou anglo-saxões, como por exemplo, a presença quase que
obrigatória da etnia branca, o uso de indumentárias utilizado por artistas estrangeiros, dentre outros, ao
mesmo tempo em que se rebela com suas letras de crítica à sociedade e com atitudes que chocam todos
os costumes da época. Esse hibridismo em que o roqueiro se encontra é o que define a identidade cultural
do rock dos anos 80, o que confirma a teoria de Hall.

Outro fator discutido é o processo de massificação do rock no Brasil. Entendemos que o conceito de cultura
popular- cultura produzida pelo povo- e cultura de massa- produzida por grandes corporações midiáticas e
impostas para o povo-, como são conhecidas, se encontra ultrapassada ao passo que uma cultura só se
torna massificada se tiver uma receptividade do povo, ou seja, ele não é totalmente pacífico e se apropria
do que é apresentado, como Hall nos faz entender em sua obra Da Diáspora (2003). Portanto, a
massificação do rock no Brasil foi possível porque houve uma grande aceitação dos seus receptores.

No primeiro semestre de nossa pesquisa, como já foi dito, fizemos o levantamento e a seleção de uma
amostra documental sobre o tema, como, por exemplo, o levantamento de todos os discos de rock
lançados durante a década de 80. A partir desse levantamento, no segundo semestre destacamos e
descartamos uma série de álbuns, levando sempre em consideração o objetivo de nossa pesquisa, que é
obedecer ao critério de sua influência e representatividade, mensurável a partir do número de cópias
vendidas, de prêmios que lhes foram atribuídos, dos usos que se fizeram de suas representações ou
mesmo do número de acessos na internet. Além disso, também selecionamos alguns artistas e bandas que
não fizeram tanto sucesso, mas que apontavam algumas tendências que foram seguidas sem tanta
popularização.

1982- A explosão do Rock Carioca
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Ano Banda Álbum Gravadora Produtor
Barão Vermelho Barão Vermelho Som Livre Ezequiel Neves

1982 Blitz As Aventuras da
Blitz EMI-Odeon Mariozinho

Rocha

Eduardo Dusek Cantando no
Banheiro Polydor Ricardo

Cantaluppi

Herva Doce Herva Doce EMI-Oden Marcelo
Sussekind

Lulu Santos Tempos
Modernos WEA Liminha

1982- A explosão do Punk paulista

Ano Banda Álbum Gravadora Produtor

1982 Cólera
Grito Suburbano
(coletânea com
mais 2 bandas)

Punk Rock
Discos Redson Pozzi

1985 Garotos Podres Mais Podres do
que nunca Rocker Redson Pozzi

1982 Inocentes
Grito Suburbano
(coletânea com
mais 2 bandas)

Punk Rock
Discos Redson Pozzi

1984 Ratos de Porão Crucificados
pelo sistema

Punk Rock
Discos Redson Pozzi

1982 Stress Stress Independente Integrantes

1983 – Amassificação do pop rock no Brasil

Ano Banda Álbum Gravadora Produtor

Absyntho Meu Ursinho
Blau Blau RCA Victor

Camisa de Vênus Camisa de Vênus Som Livre José Emílio
Rondeau

1983
João Penca e
seus Miquinhos
Amestrados

Os Maiores
Sucessos de João
Penca e Seus
Miquinho
Amestrados

Barclay/Ariola

1984 Kid Abelha Seu Espião Warner Music Liminha

Lobão Cena de Cinema BMG Marcelo
Sussekind

Magazine Magazine WEA/Elektra Liminha
Paralamas do
Sucesso Cinema Mudo EMI Marcelo

Sussekind
1983 Ritchie Vôo do Coração Epic Records Vinyl

1985- A cena Brasília
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Ano Banda Álbum Gravadora Produtor
1986 Capital Inicial Capital Inicial Polygram Bozo Barretti
1985 Legião Urbana Legião Urbana EMI Mayrton Bahia

Plebe Rude O Concreto Já
Rachou EMI Herbert Viana

1986/1987- A Cena Paulista(na)

Ano Banda Álbum Gravadora Produtor

1986 Cabine C Fósforos de
Oxford RPM

1985 Felline O Adeus de
Felline Baratos Afins

1987 Gueto Estação Primeira WEA
1983 Ira! Ira! WEA Pena Schmidt
1985 Kiko Zambiachi Choque EMI

1985 Metrô Olhar Epic Records Luiz Carlos
Maluly

1987 Nau Nau CBS

1985 RPM Revoluções por
Minuto Epic Luiz Carlos

Maluly
1984 Titãs Titãs WEA Pena Schmidt

1985 Tokyo Humanos Epic Luiz Carlos
Maluly

1985 Ultraje a Rigor Nós Vamos
Invadir Sua Praia Warner Music Liminha e Pena

Schmidt

1984 Voluntários da
Pátria

Voluntários da
Pátria CBS

1985 Zero Passo no Escuro EMI/Odeon

1986/1987- A Nova Cena Carioca

Ano Banda Álbum Gravadora Produtor

1986 Biquini Cavadão Cidades em
Torrente Polydor Carlos Beni

1985 Dr. Silvana e Cia Dr, Silvana e Cia CBS

1986 Heróis da
Resistência

Heróis da
Restência Warner Music

1986 Hojerizah Hojerizah BMG-Ariola
1985 Léo Jaime Sessão da Tarde Epic Records
1987 Picassos Falsos Picassos Falsos RCA

A Cena Gaúcha

Ano Banda Álbum Gravadora Produtor
1987 DeFalla Paparty

1986 Engenheiros do
Hawaii

Longe Demais
das Capitais BMG E RCA Reinaldo B.

Brito
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1987 Nenhum de Nós Nenhuma de Nós Plug/RCA Victor

1987 TNT TNT Reinaldo B.
Brito

O Novo Metal

Ano Banda Álbum Gravadora Produtor

1985 Sepultura Bestial
Devastation

Cogumelo
Records

Tarso Senra e
João Guimarães

1087 Viper Soldiers of
Sunrise Eldorado André Cagni

1988- O Fim de Uma Era

Ano Banda Álbum Gravadora Produtor
1989 Buana 4 Buana 4
1988 Inimigos do Rei Inimigos do Rei Epic Records
1989 Uns e Outros Uns e Outros
1988 Yahoo Yahoo

Conclusões

Características Gerais

O tipo de sonorização utilizado pelas bandas da época era bastante parecido. Existem subgêneros no rock
como punk, pós-punk, new wave, ska, progressivo, entre outros, que são utilizados pelas bandas de forma
comum. Por exemplo, a maioria das bandas de Punk-rock de São Paulo se apropriava de um som sujo,
com ruídos e guitarras distorcidas. A tendência de maior popularidade na década de 80 foi a new wave que
valoriza uma sonoridade nítida, com efeito de chorus na guitarra, bastante utilizada pelas bandas da
época, como Lulu Santos, Rádio Táxi, etc. O blues-rock também era uma tendência bastante usada pelas
bandas brasileiras, como, por exemplo, Barão Vermelho. Esse subgênero tem como característica três
acordes na música inteira, o que pode ter causado essa preferência. Paralamas do Sucesso foi a banda que
mais popularizou o Ska no Brasil. Esse subgênero tem como característica células rítmicas de reggae na
guitarra e batidas dançantes. Outro aspecto importante é a presença do teclado com timbres de efeitos
marcantes, utilizadas de maneira uniforme por quase todas as bandas, porém a banda RPM foi a que mais
utilizou esse recurso, de forma até exagerada.

Nas letras, o aspecto mais marcante é a presença de críticas sociais, rebeldia e protesto. No entanto,
muitos artistas também abordavam temas românticos e engraçados. Esteticamente, quase todos os
artistas se vestiam da mesma forma, com agasalhos e roupas pretas. Com cabelos lisos e cortes mulet a
cultura rock se espalhava uniformemente. Nas capas dos discos o que mais sobressai são poses
galanteadoras e olhares charmosos. Na maioria das vezes parecem ser bem conceituais.

Além dos nossos objetivos a princípio, foram analisados alguns fatores evidenciados naturalmente, como a
hegemonia da etnia branca e de classes sociais favorecidas. Fica nítido nos vídeo clipes e filmes da época a
exclusividade de brancos atuando na cultura rock. As biografias e as letras das músicas deixam claros que
os produtores de rock eram sempre de classe média alta, como, por exemplo, Cazuza, que era filho do
produtor da Som Livre e Lulu Santos, que expressava em sua música garota, eu vou pra Califórnia, viver a
vida com as ondas.
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A análise de toda a discografia da década foi fundamental para tais conclusões, sendo que a vendagem
dos discos foi um dos fatores fundamentais para se ter como parâmetro, num momento em que ainda não
havia pirataria com a escala que conhecemos hoje.
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