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RESUMO 

A identidade emo no Brasil é construída a partir das novas formações musicais oriundas de 

uma sociedade digital, a qual congrega uma juventude demarcada pela informação e pelas 

relações pessoais e sociais. Este trabalho tem como objetivo refletir a pedagogia cultural e as 

manifestações que a caracterizam, possibilitando compreender o passado e o que se perpetua 

no presente. Mais precisamente, sob a perspectiva de um educador, observar distintos 

coletivos e ter um acesso mais direcionado à diversidade, características específicas dos 

sujeitos assim como os elementos que os tornam integrantes de uma tribo. No período da pós-

modernidade, demarcada por manifestações plurais, num cenário de consumo e ampla mídia, 

os artefatos expressos pela pedagogia cultural nos auxiliam no entendimento de grupos sociais 

específicos, oriundos da miscigenação de ideias e de expressões de arte.  A música, 

especialmente, tem um grande significado para a formação da identidade emo. Enquanto 

pesquisador, busco observar como a cultura emo se caracteriza, permitindo uma atuação mais 

direcionada aos distintos grupos que formam a sociedade e de modo mais consciente do 

cenário social que se apresenta. Neste trabalho procuro compreender quais aspectos 

identitários significam a tribo emo, a partir das bandas Fresno e NX Zero, enquanto 

produtores de pedagogia cultural no cenário musical brasileiro através de uma análise de 

algumas das suas obras. 

Palavras-chave: Pedagogia cultural. Manifestações culturais. Construção de identidade. 

Emo. Era digital.  



ABSTRACT 

The emo identity in Brazil is built from the new musical formations coming from a digital 

society, which brings together a youth demarcated by information and personal and social 

relations. This paper aims to reflect the cultural pedagogy and the manifestations that 

characterize it, making it possible to understand the past and what is perpetuated in the 

present. More precisely, from the perspective of an educator, observe distinct collectives and 

have a more directed access to diversity, specific characteristics of the subjects as well as the 

elements that make them members of a tribe. In the postmodern period, marked by plural 

manifestations, in a scenario of consumption and wide media, the artifacts expressed by 

cultural pedagogy help us to understand specific social groups, arising from the 

miscegenation of ideas and expressions of art. Music, especially, has great significance for the 

formation of emo identity. As a researcher, I seek to observe how emo culture is characterized, 

allowing a more targeted performance to the different groups that form society and more 

aware of the social scenario that is presented. In this work, I try to understand what identity 

aspects mean the emo tribe, from the bands Fresno and NX Zero, as producers of cultural 

pedagogy in the Brazilian music scene through an analysis of some of their works. 

Keywords: Cultural Pedagogy. Cultural manifestations. Identity building. Emo. Digital age. 



INTRODUÇÃO	 11

1  A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE JUVENIL	 17

1.1 Uma breve contextualização: identidade e diferença	 17

1.2 Identidades Coletivas e Neotribalismo	 19

1.3  Tribos urbanas	 21

1.4 Juventudes e Pós-Modernidade	 23

1.5 Juventudes e o mercado do entretenimento	 26

1.6 Contracultura	 29

2  HISTÓRIA DO EMO	 35

2.1 Precedentes do emo	 35

2.1.1 O emocore	 38

2.1.2 Cultura de fãs	 42

2.1.3 Os fãs emos	 44

2.2 A TRIBO EMO NA ERA DIGITAL	 48

2.2.1 Era Informacional	 48

2.2.2 O computador e a internet	 50

2.2.3 A indústria musical	 52

2.2.4 Redes Sociais	 55

2.2.5 Blogs	 57

2.2.6 Orkut	 59

2.2.7 Fotolog	 60

2.3 O PROTAGONISMO DO FÃ	 61

3. OBJETOS DE ANÁLISE	 65

3.1 Os objetos	 65

3.2 PEDAGOGIA CULTURAL	 65

3.2.1 Uma breve contextualização: o ensino não institucionalizado	 65

3.3 AS BANDAS	 68

3.3.1 Fresno	 68

3.3.2 NX Zero	 86

3.4 A PEDAGOGIA DO EMO	 96

CONSIDERAÇÕES FINAIS	 97

REFERÊNCIAS	 99



INTRODUÇÃO 

Como vim parar em um curso de mestrado em educação? Se essa pergunta me fosse feita 

há alguns anos, provavelmente não haveria resposta. Não tanto pela questão do Mestrado em 

si, mas pela incredulidade de alguém ter a audácia de perguntar isso para um cara que cresceu 

e viveu nos palcos bradando aos quatro ventos ser a única profissão que teria na vida. Essa 

profissão que, enfim, realizava um longo e tortuoso sonho de infância. Então, antes de 

chegarmos na educação em questão, tentarei em poucos parágrafos relatar um pouco da minha 

trajetória de vida, iniciada lá pelos seis anos de idade após a primeira aula de violão.  

Nasci em uma (literalmente) grande família. Não seria relevante contar os inúmeros 

tios, primos, parentes próximos e apartados que se reuniam em qualquer oportunidade para 

cantar. Mas cada aniversário, feriado, jogos do Grêmio, natal, ano novo, páscoa ou apenas um 

domingo qualquer, se revelava um bom motivo para uma longa tarde de cantorias ao redor da 

churrasqueira. Uma família que não tinha músicos profissionais, mas muitos “tocadores” 

apaixonados por música, entre eles, meus pais. Assim como contei no primeiro parágrafo, foi 

com seis anos que tive a primeira aula de violão. Lembro de combinar com o professor (meu 

pai) que teríamos aulas semanais, não importando outros compromissos. Levei tão a sério que 

a música se tornou minha profissão e meu hobby.  

Conciliei os estudos regulares com os da música até a conclusão do ensino médio. 

Nessa época, já um músico profissional, realizava em média três a quatro shows semanais. 

Aos dezenove anos entrei na faculdade de Direito, mas com a agenda lotada e a pouca aptidão 

jurídica, desisti no sétimo semestre do curso. Apesar disso, nunca deixei de acreditar na 

educação, me cobrando muito pela não conclusão de um ensino superior. Alguns anos mais 

tarde, já trabalhando com composição de jingles , resolvi me aventurar na Comunicação, 1

assim me matriculando no curso de Jornalismo da ULBRA. Cursados mais sete semestres, o 

sonho jornalístico teria o mesmo destino do curso de Direito. Já conformado com minha 

situação acadêmica, por anos não pensei mais no assunto. 

Quase dez anos após minha última incursão universitária, ainda sentia uma carência em 

relação a uma formação mais tradicional. Mesmo trabalhando em diferentes ramos musicais e 

uma confortável agenda de shows, decidi ingressar no curso de licenciatura em Música do 

 Música composta para promover uma marca ou um produto em publicidades de rádio ou televisão. 1
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IPA , vislumbrando ali uma chance de formalizar o que mais gosto e talvez a única coisa que 2

soubesse fazer até então. Já matriculado no curso, não tinha uma ideia fixa do que fazer com 

um diploma de graduação, visto que a vida toda trabalhei em cima dos palcos, confinado em 

estúdios ou compondo canções para bandas ou peças publicitárias. A licenciatura até então era 

um caminho estranho e até então nunca pensado, mesmo tendo passado a adolescência inteira 

ministrando aulas particulares de violão para poder pagar os estudos de música. Foi assistindo 

as primeiras aulas de introdução à teoria musical daquela que viria a ser minha orientadora, 

Professora Nisiane Franklin , que tive o primeiro estalo acadêmico. Decido ser aquela 3

professora. Ensinar o que ela ensina com a didática que ela aplica. Focado nos estudos, 

concluo a graduação seis meses antes dos meus colegas com a certeza de que minha 

experiência profissional como músico me auxiliaria na condução da prática pedagógica: "O 

músico-professor vem atendendo a uma demanda por saberes profissionais, que reconhece sua 

competência docente através de seu desempenho artístico-musical, comprovado em situações 

de performance” (REQUIÃO, 2002, p. 64).  

Não lembro um dia sequer em que a música não estivesse presente em minha vida. Desde 

muito jovem, norteado por essa paixão e incentivado pela família, fui abduzido por essa arte 

que encanta e emociona a todos nós. Por mais que desejasse, nunca imaginei que o violão 

seria meu instrumento de trabalho, muito menos que uma guitarra pudesse me levar tão longe. 

Mesmo sustentado exclusivamente pela música, nunca enxerguei como um trabalho, ou algo 

penoso a ser feito, pelo contrário, sempre me senti um privilegiado por unir a profissão com o 

prazer. Reconheço que trabalhar à noite pode ser cansativo, mas proporcionalmente 

recompensador. Sempre fui um pouco inquieto se tratando de projetos, pensando uma nova 

maneira de empreender musicalmente, e talvez essa inquietação tivesse na sua origem essa 

necessidade de ensinar. Toda essa paixão não deveria ficar restrita a shows e gravações. 

Queria e precisava aprender mais.   

 A segunda metade dos anos de 1990 e o início dos anos 2000 talvez tenham sido uma 

das épocas mais férteis na produção fonográfica gaúcha. Bandas como Cidadão Quem, 

Ultramen, Comunidade Nin-jitsu, Papas da Língua, Nenhum de Nós, entre outras tantas, 

 Centro universitário metodista2

 Mestre em Educação Musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002). Graduada em 3

Licenciatura em Educação Artística - Habilitação em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(1991). Coordenadora do Curso de Licenciatura em Música da Universidade Metodista do Sul – IPA. 
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ocupavam posições de destaque no mainstream , quase que monopolizando as execuções em 4

rádios e aparições em programas de televisão. É nesse panorama que diversos outros grupos 

despontam, tornando o Rio Grande do Sul um dos maiores cenários musicais do país. 

Paradoxalmente, na música, quanto mais artistas se sobressaem em um certo estilo de música, 

mais espaços se abrem para que outros músicos tenham a possibilidade de emergir em um 

mercado que, até então, era totalmente controlado por grandes gravadoras. Mesmo as bandas 

que não conseguiam um espaço nas grandes corporações tinham seu lugar, se intitulando 

independentes, atuando em palcos alternativos e buscando seu público a partir do boca-a-

boca. Vale salientar que até esse momento a internet engatinhava quanto a redes sociais e 

como ferramenta de divulgação. Outro fator preponderante para o “boom ” de novos artistas 5

foi a possibilidade de se gravar um disco em casa com poucos recursos. Surge então o famoso 

“home studio ”. É nessa época que os computadores se tornam acessíveis, assim como as 6

plataformas de gravação e periféricos necessários para o registro das composições.  

 Quando o mercado está aquecido, a matéria-prima, no caso as bandas, acaba se 

valorizando, aumentando cachês e custos operacionais. E com esse aquecimento, diversas 

casas noturnas emergem em Porto Alegre e no resto do estado oferecendo música ao vivo, 

mas, na maioria delas, sem condições de arcar com os altos custos de uma banda 

“estourada ”. É nesse contexto que surge uma alternativa aos elevados cachês dos famosos 7

artistas: as bandas covers . No início do século XXI, mais precisamente no Rio Grande do 8

Sul, manifesta-se um mercado a partir de uma necessidade. Bandas covers irão ocupar um 

espaço que, até então, era para os artistas de grandes gravadoras e influentes produtoras 

culturais. Bares como Opinião, Manara Bar, Dado Bier, Allambike, entre outros, são 

responsáveis por alavancar essa nova cena. Artistas covers cobram até um terço das bandas 

 Mainstream designa um grupo, estilo ou movimento com características dominantes. Este conceito está 4

relacionado com o mundo das artes, principalmente com a música e literatura. Um grupo musical mainstream 
agrada a maioria da população e apresenta um conteúdo que é usual, familiar e disponível à maioria e que é 
comercializado com algum ou muito sucesso.

  Desenvolvimento acelerado de uma determinada atividade. 5

 Um estúdio pequeno, para gravações e ensaios pessoais é geralmente chamado de home studio.6

 Gíria usada no meio musical para dizer quando um artista está em evidência.7

 Bandas cover são muito populares em casamentos e eventos corporativos, assim como em bares e clubes. 8

Como elas tocam músicas que as pessoas conhecem e amam, bandas cover podem ser muito apreciadas pela 
plateia. Algumas bandas cover também podem apresentar versões que são de um gênero musical diferente do 
som original.
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autorais, sem muitas exigências de riders  e camarim, barateando os custos para contratantes 9

e dando um retorno satisfatório quanto ao entretenimento. O cover não surgiu nessa época. 

Bandas como Kooks, Dama da Noite e Cactus Jack já desbravavam o estado fazendo isso no 

início dos anos 1990, mas a popularização se dá a partir da necessidade de preencher essa 

lacuna imposta pelos altos cachês. O cover se “profissionaliza”. Casas noturnas, produtoras, 

gráficas, entre outros, voltam-se a esse mercado a partir dos muitos consumidores que se 

apresentam neste novo ambiente. É nessa conjuntura que me incluo como pertencente a esse 

movimento. Fui baixista na banda Velásquez de 1999 até 2001, ano em que fui contratado 

pela Offset. Após cinco anos, fui tocar guitarra na Nacional Kid, banda que estou até hoje. E o 

que o Emo tem a ver com isso? 

 Assim como comentei alguns parágrafos acima, o mercado estava aquecido, 

principalmente para as bandas autorais. Diversos artistas eclodem, gravadoras buscam novos 

materiais, e a cena musical independente ganha força a partir das facilidades de registro e 

divulgação que começa a despontar pela internet. Na expectativa de uma carreira mais sólida 

e o sonho juvenil da fama, me aventuro na composição, e, junto com meu irmão, Rodrigo 

Ruschel, e mais dois amigos, Rodrigo Tavares e Cassiano Derenji, criamos a banda Abril em 

março de 2003. A partir das nossas influências, buscamos uma sonoridade muito parecida 

com o que estava acontecendo no “rock gaúcho ”, e, com composições e ensaios quase que 10

diários, finalizamos a gravação do nosso primeiro trabalho, totalmente independente, no 

primeiro semestre de 2004. O disco, lançado no início de 2005, intitulado “O quê te faz 

feliz?”, logo chamou atenção de um selo  de bandas independentes do Rio de Janeiro. Como 11

um selo não tem as responsabilidades financeiras de uma gravadora, apenas a obrigação da 

prensagem, venda e divulgação do material, continuamos os trabalhos covers como modo de 

ganhar dinheiro. Abril era um investimento de longo prazo, de início, sem fins lucrativos.  

 Conciliando o trabalho cover com o autoral, e, a partir de divulgações em sites como 

Orkut e Fotolog, turnês se tornam cada vez mais frequentes, rompendo as fronteiras do estado 

e atingindo em cheio o centro do país. É nesse contexto que se chega a conclusão de que não é 

 Rider é o nome do documento que compila todas as características técnicas de um espetáculo.9

 Rock gaúcho é um termo utilizado, primeiramente, para referenciar grupos de rock surgidos no estado 10

brasileiro do Rio Grande do Sul.

 Um selo independente é aquele que tem maior parte de seu capital próprio, sem interferência destas grandes 11

multinacionais.
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o artista que escolhe seu público, e sim ao contrário. Sempre nos consideramos uma banda de 

rock, e pouco sabíamos de um estilo que estava emergindo, principalmente em Porto Alegre, 

São Paulo e Rio de Janeiro: o emocore. Bandas como Fresno (RS), Nx Zero (SP) e Emoponto 

(RJ), despontavam em um cenário independente, que tinha nos jovens, com proeminentes 

franjas, roupas pretas e majoritariamente afetivos, seus maiores fãs e frequentadores de 

shows. Em algum momento que eu não saberia precisar, Abril “virou” uma banda emo. Não 

nos portávamos como os emos, não nos vestíamos como os emos, tampouco compunha para 

os emos. Mas fomos escolhidos por eles.  

 Convivi diretamente com o movimento a partir da Abril até meados de 2006, onde 

fizemos nossa última grande turnê. Foi nesse ano que o vocalista da banda, Rodrigo Tavares, 

foi convidado para entrar na Fresno, recém contratada pela gravadora Universal. Em 2008, 

meu irmão, Rodrigo Ruschel teve o mesmo destino, assumindo a bateria da Fresno já radicada 

a alguns anos em São Paulo. A Abril nunca terminou, mas as turnês se tornaram shows 

aleatórios e esses shows aleatórios se tornaram anuais. Mesmo assim continuei frequentando 

esse ambiente a partir dos amigos e família. Sempre me fascinou a paixão dos fãs do emocore 

por seus artistas. Muitas vezes os shows mais pareciam um culto do que propriamente uma 

apresentação musical. E é, principalmente no texto das canções que eu acredito estar o 

segredo dessa emoção, demonstrada a cada verso cantado e glorificado por seus admiradores.    

No primeiro capítulo deste trabalho, traço um histórico sobre a construção da juventude 

e a sua transição da modernidade para a pós modernidade. Busco também fazer uma 

contextualização sobre identidade e diferença e suas definições a partir dos estudos culturais. 

Para se chegar ao objeto de estudo, discorro sobre como a juventude e a indústria do 

entretenimento se entrelaçam na história, contribuindo para a formação das identidades 

15
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coletivas e as tribos que se estabelecem na sociedade. Encerro o capítulo apresentando como a 

contracultura serviu de base para a composição desse neotribalismo em que o emo está 

inserido.  

Na primeira parte do segundo capítulo mostro os precedentes do movimento emo, as 

inspirações para a formação do estilo musical e suas características principais. Disserto 

também sobre os fãs emos e seus principais aspectos identitários, entre eles o visual, 

comportamental e suas atribuições que ajudaram o movimento emo a se difundir a partir de 

uma atuação direta através, essencialmente, da internet. Na segunda parte do segundo 

capítulo, faço uma contextualização sobre a composição dessas tribos na era digital. Volto um 

pouco no tempo para explicar o início dessa era, assim como as ferramentas que a compõe. 

Finalizo o capítulo falando sobre as redes sociais e sua relevância na construção da identidade 

emo.  

No terceiro capítulo foi feita uma pesquisa sobre os objetos de estudo. Produzo uma 

análise de 5 músicas que fizeram muito sucesso nos anos 2000 a partir das bandas Fresno e 

NX Zero, representantes do movimento emo na época. Além de uma análise musical, busco 

uma relação direta das composições com a pedagogia cultural, compreendendo como o texto e 

a música contribuem para um ensino não tradicional, e que ocorre no dia a dia além dos 

portões das escolas institucionalizadas. 
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1  A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE JUVENIL 

 Neste capítulo irei abordar os temas da identidade, diferença, juventude e tribalismo 

como o intuito de formar a base conceitual  a partir da qual se articulará a análise dos 

artefatos.  

 1.1 Uma breve contextualização: identidade e diferença 

 Hall (2019), ao abordar sobre a questão da identidade sob a perspectiva da teoria 

social, resgata três concepções distintas de identidade, considerando a marca temporal, quais 

sejam: sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. Em tais definições, o 

autor indica as características e distinções que demarcam o sujeito: enquanto no Iluminismo o 

foco está centrado no “eu” para definição de sua identidade, o sujeito sociológico se define 

pelo “nós”, pela relação e interação entre o “eu” e a sociedade, ou seja, identidades marcadas 

por valores coletivos e culturais. A importância que caracteriza o processo de globalização 

está diretamente ligada ao sujeito que se configura na pós-modernidade, o qual reflete sobre 

sua condição enquanto sujeito social e sobre as condições e regras que regulam, 

explicitamente ou não, suas ações e também as dos demais  

 Ao indivíduo buscar reconhecer sua condição social, estabelece-se, por sua vez, a 

marcação da diferença frente ao outro enquanto sujeito assim como nos coletivos que integra. 

Identidade, portanto, depende da diferença, a qual é demarcada por distintas maneiras que 

cada cultura tem de classificar o mundo. A construção de significados e o sentido que se dá ao 

mundo social é o que se entende por cultura (WOODWARD, 2014). Woodward (2014) traz a 

compreensão de cultura, considerando a perspectiva de Durkheim, ao levar em conta os 

rituais e os símbolos como elementos que influenciam a produção dos significados e, por sua 

vez, a reprodução de determinados comportamentos nas relações sociais. Tais aspectos, como 

indica a autora, podem ser observados em questões do cotidiano como na preparação de 

alimentos, na limpeza, entre outros (WOODWARD, 2014, p. 43). Segundo Stuart Hall, 

Os seres humanos são seres interpretativos, instituidores de sentido. A ação social é 
significativa tanto para aqueles que a praticam quanto para os que a observam: não em si 
mesma, mas em razão dos muitos e variados sistemas de significado que os seres humanos 
utilizam para definir o que significam as coisas e para codificar, organizar e regular sua 
conduta uns em relação aos outros. (HALL, 1997, p. 16) 
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 Esse sentido que se atribui à realidade é oriundo de sistemas classificatórios 

demarcados por aspectos culturais e, necessariamente em torno da diferença. Deve-se levar 

em conta que o pensamento se baseia em oposições binárias como natureza/cultura, sexo/

gênero, entre outros. Tal dualismo, por estar vinculado necessariamente a relação de poder, 

acaba por ser avaliado de modos distintos, recebendo pesos desiguais, ligado a perspectivas 

influenciadas por posicionamentos políticos, verdades enraizadas sobre questões biológicas 

ou de educação de base, além de tantos outros aspectos a serem considerados, indica 

Woodward (2014). 

 Woodward reforça, contudo, que está na subjetividade a compreensão que se tem 

sobre si, já que ela demarca os sentimentos e os pensamentos mais íntimos. Tal subjetividade, 

entretanto, é vivida em um contexto social que tem a linguagem e a cultura como elementos 

que dão significância às experiências e, assim, ao entendimento de uma identidade individual.  

Silva (2014) também aborda sobre as questões vinculadas a identidade e a diferença como 

criação linguística. Ele sinaliza que elas são interdependentes, contudo por remeterem ao 

mundo cultural e social, não são consideradas inatas. 

 Hall (2019) ainda afirma que o significado é estabelecido por relações de similaridade 

e diferença que as palavras têm com as demais palavras, com base no código da língua. 

Semelhante a perspectiva apresentada por Silva (2014), a identidade vincula-se ao não ser: 

“Nós sabemos o que é a ‘noite’ porque ela não é o ‘dia’” (HALL, 2019, p. 25). Por essa 

analogia é que se estabelece a relação entre língua e identidade; além disso, torna-se 

necessário destacar que os significados das palavras não são fixos, uma vez que tal 

significação está relacionada a eventos estabelecidos fora da língua (HALL, 2019). Ainda 

buscando demonstrar seu ponto, Hall (2019, p. 26) aborda também a perspectiva de Jacques 

Derrida, ao destacar que a concepção de significado é inerentemente instável: “Ele procura o 

fechamento (a identidade), mas ele é constantemente perturbado (pela diferença)”. A questão 

do descentramento da identidade e do sujeito também está presente em Michael Foucault, que 

produziu o que é definido como genealogia do sujeito moderno, em que ele destaca o “poder 

disciplinar”. Foucault indica que o poder disciplinar visa a regular o comportamento do 

indivíduo e suas atividades por meio dos regimes administrativos e a partir de profissionais 
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atuantes no âmbito da análise social. Esse controle permite disciplinar condutas e regular, de 

certa forma, a atmosfera social, por meio de imposição de regras e disseminação de ideias.  

 O “poder disciplinar” referido por Foucault direciona para outra questão que precisa 

ser considerada ao se analisar identidade, diferença e outro item relacionado a esses conceitos, 

que é a representação. Representação está diretamente ligada ao reconhecimento de um 

indivíduo como pertencente a um grupo ou a um coletivo de ideias. Ela integra práticas de 

significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, 

posicionando assim a condição do sujeito. O sentido que se dá a aquilo que se é estabelece-se 

pelas representações, ou seja, está vinculado ao sentido que é dado a experiência vivida 

(WOODWARD, 2014, p. 18). Essa significação está vinculada a significados que estabelecem 

relações de poder, “incluindo o poder para definir quem é incluído e quem é 

excluído” (WOODWARD, 2014, p. 19).  

  Essa construção que demarca o significado de identidade, diferença e representação, 

ao se considerar os diversos aspectos que a caracterizam levam ao sentimento de 

pertencimento, o qual por meio de um processo identificatório inscrito no presente conduz a 

legitimação de verdades, as quais determinam uma gama de significados simbólicos, os quais 

se disseminam e se enraízam na cultura (SANTOS, 2016). 

 1.2 Identidades Coletivas e Neotribalismo 

 A abordagem de Maffesoli (2000) para caracterizar a pós-modernidade parte da 

relação entre ética e estética. Isso porque sua perspectiva traz a ideia de um vínculo social 

(ethos) que surge a partir “da emoção comparti lhada ou do sentimento 

coletivo” (MAFFESOLI, 2000, p. 1). Para o autor, a coletivização dos sentimentos é o que 

demarca a vida em sociedade e, nesse sentido, a contemplação, elemento da estética, revela 

essa mudança paradigmática da sociedade, a qual há uma relação mais fluida entre o ser social 

e individual, não mais estabelecendo, única e exclusivamente, o predomínio coletivo 

determinante no período moderno. Designado de neotribalismo, os distintos coletivos que se 

formam na sociedade atual caracterizam-se “pela fluidez, as reuniões pontuais e a 

dispersão” (MAFFESOLI, 2000, p. 2) e, embora não tenham a estabilidade característica do 

tribalismo clássico, há um grande investimento emocional do sujeito que integra essas tribos, 
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as quais, formam, assim, um ambiente estético; nesse sentido, pode-se considerar a superação 

do princípio da individualização.  

Ao discutir a respeito do “todo” que forma a sociedade por meio do “nós”, o qual ajuda 

na sustentação da ideia de conjunto, Maffesoli (2000) indica que é necessário compreender e 

saber distinguir a ordem política, a qual privilegia os sujeitos e suas associações contratuais e 

racionais, da ordem da fusão, que se organiza a partir de uma dimensão afetiva e sensível. 

Isso significa que de um lado está o aspecto social, que apresenta uma estruturação e 

definição própria, a qual envolve uma estratégia e uma finalidade, e de outro lado está a 

“massa”, onde ocorre e se estabelecem agregações de toda a ordem, de contornos indefinidos. 

Diferentemente do que remete ao político, no qual há uma união que não significa uma plena 

presença do indivíduo, a relação tátil, conforme designa Maffesoli (2000, p.102), é construída 

por meio das interações, nas quais a “experiência do outro” dá base ao desenvolvimento de 

uma comunidade – mesmo que seja demarcada pelo conflito.  

Cada época é determinada por um tipo de sensibilidade, ou um tipo de estilo que 

caracteriza a relação que se estabelece uns com os outros. Por meio do ethos específico que 

organiza um grupo é que se dará origem à civilização que conhecemos. Tal aspecto é indicado 

por Maffesoli (2000), na atualidade: “as agências informáticas, as redes sexuais, as diversas 

solidariedades, os encontros esportivos e musicais são todos indícios de um ethos em 

formação. É isto que delimita esse novo espírito do tempo que podemos chamar de 

socialidade” (MAFFESOLI, 2000, p. 103). A socialidade, conforme o autor, traz como 

característica a representação de papéis pelo indivíduo tanto em sua atividade profissional 

quanto nas diversas tribos que integra. Ao mudar seu figurino, de acordo com suas 

preferências e interesses, encaminha-se para a definição de seu lugar, nos variados espaços 

aos quais transitam. Ao conceito de socialidade, o autor estabelece uma relação da persona 

com as peças apresentadas no theatrum mundi; a marca da teatralidade acaba por constituir a 

comunidade e, na condição de ator e espectador, com referência ao corpo e pelos jogos de 

aparência, tais aspectos a reafirmam. Como marca própria de um espetáculo, a dimensão 

sensível e tátil da existência social se acentua. Nesse sentido, o espetáculo, por suas variadas 

modulações, sustenta uma função de comunhão (MAFFESOLI, 2000).  

 Maffesoli  compreende o termo estético a partir de sua base etimológica, a qual consiste 

na faculdade comum de sentir ou de experimentar. Com base nessa ideia de estética é que o 
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autor entende que é possível apreender “o sentimento e a experiência partilhados”, que se 

manifestam em diversas situações sociais (MAFFESOLI, 2000, p. 105). 

 1.3  Tribos urbanas 

É no final do século XX que reconfigura o aumento da pluralidade das tribos urbanas 

(OLIVEIRA, CAMILO, ASSUNÇÃO, 2003). A pulverização de uma construção e produção 

de cultura está diretamente relacionada a disseminação desses coletivos que, além do 

comportamento, dividem preferências estéticas e ideológicas. Essa necessidade de 

pertencimento, característico dos adolescente, traz como consequência esse crescimento dos 

grupos sociais, fazendo que o jovem vivencie, ao mesmo tempo, diferentes tribos. A 

descrença  nas entidades protocolares leva o indivíduo a procurar nesses grupo um suporte 

para a vida contemporânea, algo que deva fazer sentido e não seguido apenas por uma 

tradição. Outra particularidade desses jovens está diretamente relacionada ao consumo 

material e cultural (HELAL; PIEDADE, 2010).  

 Woodward (in SILVA, 2014) reforça que a representação deve ser compreendida como 

um processo cultural, ao qual estabelece tanto identidades individuais quanto coletivas e ela 

se baseia nos sistemas simbólicos que integram a cultura. A partir dela é que é possível trazer 

definições de si e com base nessa premissa é que os sistemas de representação, por meio dos 

discursos, constroem espaços nos quais os indivíduos podem se identificar e se posicionar. 

Nesse sentido, os sistemas simbólicos devem também ser considerados pelas imposições 

estabelecidas ao se demarcar socialmente grupos e elementos que são excluídos, assim como 

estigmatizados. As identidades, por serem contestadas, conduzem à emergência de novas 

posições e novas circunstâncias, de acordo com aspectos que integram e dinamizam a 

dinâmica social, como elementos econômicos, políticos, entre outros.  

Grandes concentrações - concertos de rock em estádios, shows, e outras manifestações 
(envolvendo consumo de drogas ou comportamentos coletivos tidos como irracionais) 
ensejam também o emprego de “tribos urbanas”. Neste caso o que se evoca é algo 
confusamente imaginado como “cerimônias primitivas totêmicas” (MAGNANI, 1992, p. 
51). 

Segundo Magnani (1992), existem diferentes definições do que seria uma tribo urbana.  

Uma delas defende que essa construção existe para estabelecer uma oposição ao Estado na 

contemporaneidade. Uma tribo deve congregar os iguais, com os mesmos interesses, criando 
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laços e signos que irão caracterizar seus participantes. Em uma outra visão o autor coloca que 

o sentido de tribo remete ao “primitivo”, em cada grupo tem como objetivo se diferenciar de 

outros grupos que apresentam uma conduta "normal" perante as regras sociais. Mesmo nessa 

diversidade em torno da significação do termo, a atuação do sujeito pertencente a um ou 

vários grupos apresenta uma mesma característica: “vivem simultânea ou alternadamente 

muitas realidades e papéis, assumindo sua tribo apenas em determinados períodos ou lugares” 

(MAGNANI, 1992, p. 51). O sujeito pós-moderno não traz consigo uma “identidade fixa, 

essencial ou permanente. A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2019, p.11 e 12). 

Hall (2019) sinaliza que os indivíduos assumem identidades distintas em diferentes 

momentos, as quais não são unívocas em torno de um “eu” coerente, uma vez que, pelas 

identificações dos sujeitos estarem em contínuo deslocamento e mudança, a identidade é 

contraditória. A questão da identidade, especialmente quanto ao que se refere ao sujeito pós-

moderno, está relacionada a globalização. Tal processo, por conduzir à mudança constante, 

estabelece nas sociedades modernas uma dinâmica cambiante, que influência à identidade do 

sujeito, especialmente por seu impacto sobre a identidade cultural. Sob a mesma perspectiva 

de Silva (2014), Zacarés (1997), Erikson (1972) e Brandão (1986), Berlatto (2009) afirma que 

a identidade é resultado de uma construção social, uma vez que é vivenciada em grupos 

sociais. Por seu caráter fluido, o autor ainda reforça que não pode ser entendida como 

monolítica, já que isso impossibilitaria a compreensão sobre os diversos movimentos de 

identidade mista existentes em toda a sociedade.   

Para Hall (2016), as práticas e as condutas do indivíduo estão relacionadas às suas 

experiências adquiridas em sua interação social. Nesse aspecto, indica que o sentido atribuído 

às coisas pelo sujeito é que o conduz a percepção de sua própria identidade. O rock pode ser 

considerado um dos principais motivos para o movimento de criação das tribos urbanas. O 

fim da Segunda Guerra Mundial, a cultura de mídia e o protagonismo juvenil no mercado 

musical contribui para a percepção desses grupos como relevantes na sociedade. A música em 

geral colabora para a formação de coletivos a partir de interesses mútuos e pela significação 

dos símbolos estabelecidos pela mesma. Os autores ainda sugerem que o estilo musical 

apresenta um protagonismo na identificação das tribos:  
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Ao analisar rapidamente o nome de algumas tribos urbanas (punks, skinheads, góticos, 
rappers, with powers, clubbers, grunges, jovens de Cristo, metaleiros, rastafáris, cyber-
hippies, cyber-manos, freaks, pós-punk, neo-hippies, emo, entre outros), verifica-se o uso 
do estilo musical no sentido de posicionar o grupo (HELAL; PIEDADE, 2010, p. 178).   

O significado de  tribos urbanas está diretamente ligado a aglomeração de jovens com os 

mesmos interesses, e, principalmente, na construção de conceitos que norteiam o 

comportamento juvenil. Da mesma maneira, o consumo de produtos significativos , sempre 12

relacionados a contracultura, auxilia na identificação desses grupos urbanos que se 

apresentam com suas múltiplas personalidades e com um desejo de pertencimento provocado 

pelo estilo, a música e a estética (HELAL; PIEDADE, 2010). Segundo Silva (2014), a 

identidade é uma imposição de significados que podem ser simbólicos e discursivos, uma vez 

que há uma construção que envolve o seu conceito. Nesse sentido, as definições de identidade 

e diferença estão vinculadas a atos de linguagem. O real significado compreende o sistema de 

significação e, por sua vez, o contexto dos signos, ou seja, o que eles representam em 

determinado espaço. Tal perspectiva também é apresentada por Bauman (1998), ao indicar 

que os significados das coisas estão relacionados com os lugares que se ocupa e com os 

papéis que se desempenha nas relações vividas socialmente.  

 1.4 Juventudes e Pós-Modernidade 

Regras, progressão, veracidade, discernimento, segurança, autonomia universal, uma 

única visão da realidade, amplos relatos, teorias globais, limites, longo prazo, organização, 

instituições inabaláveis, autoridade central, diferenciação entre o público e o privado. Todas 

essas características citadas são definições trazidas por autores definindo a Modernidade em 

diversas publicações. Eagleton (1996) entende a pós-modernidade, ao contrário, como uma 

objeção aos conceitos clássicos de verdade, desacreditando as normas, os comportamentos e a 

lógica das identidades.  

 O ato de significação é conhecido como processo de classificação, onde organizamos o mundo social e os 12

grupos (SILVA, 2014). Com um pensamento semelhante, Hall (2016) indica que a linguagem opera como um 
sistema representacional, ao fazer o uso de signos e símbolos, os quais significam ou representam conceitos, 
ideias e sentimentos de si para outros sujeitos, e por isso consegue apreender a realidade coletiva. Ao se utilizar 
da abordagem de Saussure, afirma que: “[...] nós não somos, em nenhum sentido, os ‘autores’ das afirmações 
que fazemos ou dos significados que expressamos na língua” (HALL, 2019, p. 25). Isso porque a utilização da 
língua configura fazer uso das regras que a norteiam, assim como se utilizar dos conjuntos de significados que 
caracterizam seu sistema cultural, uma vez que se trata de organização social e não individual.
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Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, 
razão, identidade e objetividade, a ideia de progresso ou emancipação universal, os 
sistemas únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação (…) vê 
o mundo como contingente, gratuito, diverso, instável, imprevisível, um conjunto de 
culturas ou interpretações desunificadas gerando um certo grau de ceticismo em relação à 
objetividade da verdade, da história e das normas, em relação às idiossincrasias e à 
coerência de identidades (EAGLETON, 1996, P. 7).     

 A juventude pode ser compreendida de diversas maneiras. Alguns entendem como 

uma faísca que faz o jovem despertar para a fase adulta. Outro acreditam que se trata apenas 

de um ciclo para moldar o sujeito para o mercado de trabalho. A juventude gera expectativas, 

reacende valores e oferece inexperiência. Apesar das inúmeras definições para classificar essa 

transição, diferentes pontos de vista devem ser levados em conta para um melhor 

entendimento (FERNANDES, 2018). Segundo Gobbi (2012, p. 13) essa definição depende da 

sociedade em que o sujeito está inserido a partir de uma “construção imaginária”. A autora 

afirma que essa fase deva ser entendida como um adiamento social e não apenas como um 

significado cronológico ou biológico. Em uma comparação com os adultos, os pubescentes se 

diferem pela sua incompletude e ininterruptas transformações, existindo entre a “maturidade 

biológica e a maturidade social”.    

 É nesse período que se constrói a identidade do sujeito. Segundo Zacarés (1997), a 

formação identitária é um processo que se desenvolve ao longo de toda vida, mas, 

especialmente, no período da adolescência. Tal perspectiva também é abordada por Erikson 

(1972), o qual sinaliza que essa etapa é naturalmente marcada por conflitos, os quais são 

necessários para a formação e o desenvolvimento da estrutura egóica do sujeito. Brandão 

(1986) reforça que as experiências, as oposições e os problemas enfrentados pelo indivíduo 

irão contribuir para o reconhecimento de si que auxiliará na construção de sua identidade, 

tanto física como emocional, e esse processo se dá, especialmente, na interação com o meio . 13

É necessário que o indivíduo perceba a si e a seu entorno, encontrando significados.  

 Em países onde a indústria já estava estabelecida, os jovens que compunham a maior 

parte da mão de obra entre os séculos XIX e XX, começam a mostrar princípios de oposição 

 Esse aspecto demonstra que o conceito de identidade envolve o meio, ou seja, o ambiente em que o sujeito 13

vive. O cenário social que ele integra, portanto, contribui para a composição das características desse indivíduo 
por toda a sua vida (ERIKSON, 1972). Silva (2014) afirma que o sujeito age em contato com as regras da 
sociedade, e essa maneira de se portar atinge um nível direcionado e distinto com cada grupo/pessoas que se 
relacionam; esse pequeno universo de relacionamentos estabelece um tipo de comportamento diferente de outros 
campos sociais frequentados pela pessoa.
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junto aos padrões das sociedades globais. Esse fenômeno se dá, principalmente, pela urgência 

da juventude em se estabelecer social e politicamente na sociedade. Tal processo ocorre em 

um ambiente capitalista (BEZERRA, 2013). Nesse contexto, a juventude é entendida como 

um artefato cultural, produzindo e sendo produzido por uma exigência mercadológica a partir 

da imagem do sujeito. Paradoxalmente, o jovem vai desenvolver sua identidade resistindo e, 

concomitantemente, desenvolvendo originalidade, revide e consumo (BEZERRA, 2013).  

O conceito ocidental de juventude também foi alterado pelo turbilhão econômico e político 
do fim do século XVIII. A Revolução Industrial deu início a enormes migrações do campo 
para a cidade e inaugurou uma nova sociedade baseada no materialismo, no consumismo e 
na produção em massa. Nas cidades anônimas, fervilhantes, estruturas tradicionais de 
trabalho, vizinhança e família se romperam. Os jovens e as crianças sofreram o impacto 
dessa revolução, trabalhando em tarefas perigosas e repetitivas, ou vagando soltas na 
imundície…(SAVAGE, 2009, p. 30) 

 Essa divisão entre burguesia e proletariado decorrente da era industrial também é vista 

na juventude. Antecipadamente, os filhos dos trabalhadores são introduzidos ao mercado de 

trabalho. Os filhos dos burgueses encaram essa etapa como um amadurecimento, sendo 

desobrigados de encargos. O intuito desta isenção é preparar o jovem para a vida adulta por 

meio do estudo. As entidades escolares começam a ganhar corpo a partir desse movimento 

(REZENDE, 2016).    

A escola isola o jovem do convívio com os adultos, disciplinando-o e controlando seu 
tempo. É ela também a responsável por ensinar os valores dessa sociedade que estava se 
formando, para que a mesma tenha condições de se reproduzir. A modernidade é pautada na 
racionalidade, logo a juventude se torna um momento de preparação para o futuro, de 
escolha da profissão (GROPPO, 2016 apud REZENDE, 2000, p. 57). 

A juventude deixa de ser apenas uma “ponte" da infância para a vida adulta. E essa 

expectativa de tornar-se um sujeito racional vai ser constituída, principalmente, no trato 

sociocultural. Lima (2011) explica que essa transição é definida quase sempre por um ritual 

de passagem. Nos dias atuais, esses ritos dependem de vários aspectos, entre eles a questão 

cultural, social, econômica, política e intelectual. Groppo (2000) entende que não se deve 

trabalhar com apenas uma definição do que é a juventude. O autor sustenta que o termo 

juventudes se apresenta de uma maneira mais real frente a multiplicidade da conjuntura 

juvenil existente na sociedade.  
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Juventude é um simbolismo estabelecido por classes sociais que tem como objetivo 

justificar  as condutas dos mesmos. Por isso fundamenta as diferentes visões sobre o que é  a 

juventude. Se trata de uma discussão histórica que apresenta diversas versões para a 

caracterização do jovem (REZENDE, 2016). A ideia de organizar a vida em faixa etária  

também é responsável por essa concepção de juvenilidade, facilitando o entendimento das 

fases da vida a partir de uma calendarização (GROPPO, 2000). As instituições oficiais e 

detentoras de poder sempre foram os responsáveis pela caracterização do jovem. 

Anteriormente ao século XXI, o conceito de juventude era determinado para controle e 

proteção, considerando o sujeito jovem suscetível as malevolências da vida adulta. 

 1.5 Juventudes e o mercado do entretenimento 

As leis trabalhistas que se impõem ao fim da Primeira Guerra Mundial permitem aos 

trabalhadores ocidentais desfrutar de mais tempo livre. As oito horas de trabalho por dia e o 

direito às férias remuneradas vão ser entendidas pela máquina produtiva como uma 

possibilidade de lucro com diversos serviços e produtos que começam a ser comercializados. 

É nessa época que o indivíduo vai conquistar o direito ao lazer, assim como a independência 

em relação ao exercício da sua função. A partir disso, o trabalho deixa de ser o  fator mais 

importante e norteador da vida do sujeito, fazendo com que o entretenimento seja um fator 

primordial para a construção da identidade juvenil (GATTO, 2011).  

No contexto da juventude, o consumo de bens simbólicos é um dos fatores determinantes 
de certas subculturas juvenis. O Rock a partir de 1950 se torna a mercadoria fundamental 
de consumo simbólico da juventude. E mais, no contexto do Capitalismo em que as 
necessidades básicas (vestuário, alimentação, habitação) são atendidas, o supérfluo, ou 
lazer, se torna uma categoria econômica fundamental, que passa a movimentar grande 
quantidade de capital. Sendo assim, o lazer se torna uma mercadoria a ser vendida. Por 
outro lado, a pujança econômica dos países desenvolvidos após a segunda guerra mundial 
faz o poder de consumo dos jovens aumentar consideravelmente (GATTO, 2011, p. 54) 

O termo Teenager foi usado pela primeira vez nos Estados Unidos nos anos de 1940 

com o intuito de categorizar os jovens entre 14 e 18 anos (SAVAGE, 2009). Em 1945 o 

jornalista Elliot E. Cohen usa o termo teenager em um artigo no jornal New York Times, 

termo  que seria popularizado alguns anos mais tarde (GOBBI, 2012). Nessa época, os 

adolescentes já são visto como público-alvo dos marqueteiros e publicitários. A produção se 

volta para esse grupo que, agora, possui privilégios e vontades próprias, mudando para 
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sempre a maneira de entender o mercado. A vitória americana na Segunda Guerra Mundial é 

fundamental para o surgimento  dos teenagers. Entender o jovem como um potencial 14

consumidor é visto como o momento perfeito para uma Europa destroçada pela batalha 

(SAVAGE, 2009).  

Definir o jovem para identificar potenciais mercados de massa foi um dos motivos para 

essa classificação. Em 1944 já era comum o uso dos termos teenage e teenager, relacionando 

a nova nomenclatura as condições de consumo americana. A categoria “adolescente" já estava 

em desuso após mais de 40 anos de sua criação. Algumas outras definições como subdeb  e 15

bobby-soxer  não são mais aceitas e deixam de frequentar o vocabulário americano. Com a 16

 Mas a cultura jovem do pós-guerra não é tão nova como pode parecer. Desde o último quartel do século XIX 14

houve muitas tentativas conflitantes de imaginar e definir o status do jovem, fosse mediante esforços 
combinados para arregimentar adolescentes usando políticas nacionais, fosse a partir de visões proféticas, 
artísticas, que refletiam o desejo dos jovens de viverem segundo suas próprias regras. A narrativa começa em 
1875, com os escritos autobiográficos de Marie Bashkirtseff e Jesse Pomeroy, e termina em 1945; durante esse 
período, cada um dos temas agora associados ao teenager moderno teve um precedente vivido e volátil 
(SAVAGE, 2009, p. 11). 

 sub- + debutante. https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/subdeb15

 Traduzido do inglês-Bobby Soxer é uma cunhagem sociológica dos anos 40 que descreve os fãs muitas vezes 16

zelosos da música pop tradicional, em particular o cantor Frank Sinatra. Bobby soxers eram geralmente 
adolescentes em escolas e faculdades, que obtinham o nome das meias que usavam. https://en.wikipedia.org/
wiki/Bobby_soxer_(music)
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https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/sub_2
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/debutante
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/debutante


rendição alemã na Segunda Guerra Mundial, os americanos são celebrados como os grandes 

vitoriosos, não só pela triunfo na guerra, mas também pela condição de exportadores da sua 

cultura e economia de consumo para o resto do mundo. Por toda a Europa, os GIs  usam os 17

mesmo artifícios para conquistar os europeus. A música americana e os filmes de Hollywood 

se tornam o principal instrumento de aliciação, essencialmente na relação com as garotas 

europeias (SAVAGE, 2009).  

O termo definitivo para o longo hiato entre infância e idade adulta foi cunhado por um psicólogo 
chamado G. Stanley Hall. Durante o ano de 1898,  ele lutou para completar o seu imenso 
compêndio sobre a segunda década da vida. Ele vinha coletando dados havia no mínimo cinco 
anos e, numa conferência naquele verão, ele deu a sua primeira definição de idade para o que 
chamou de “adolescência”. A sua grande realização foi perceber que, na  sociedade americana e 
ocidental, o estado intermediário que Rousseau havia ao mesmo tempo exaltado e feito 
advertências a respeito, não era só determinado biologicamente, mas socialmente construído. 
(SAVAGE, 2009, p. 82) 

Milhares de jovens alemães vivendo em Gõtterdammerung  enxergam na cultura teen 18

uma possibilidade de futuro. Algumas fotos tiradas na Alemanha já ocupada mostram a Coca-

Cola substituindo a suástica e púberes alemães jogando beisebol. Assim como o The New York 

Times, a revista Life traz em sua capa um ensaio sobre “Garotos Teenage” apresentando suas 

vestimentas e uma dieta que "incluía refrigerantes, sorvetes, doces, duas garrafas de bebidas 

efervescentes, bolachas, cereais, frutas, geleia, manteiga” (SAVAGE, 2009, p. 493).  

Estabelecido o termo teenager na sociedade americana, essa nova cultura vai ser 

refletida em diversos setores do entretenimento americano. A relação de consumo é festejada 

e, ao mesmo tempo, questionada pelos valores tradicionais e conservadores. Programas 

televisivos e o cinema irão retratar essa transgressão juvenil em produções como Juventude 

  soldados do exército americano. https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/gi17

 O Crepúsculo dos Deuses (em alemão: Götterdämmerung) é uma ópera do compositor alemão Richard 18

Wagner, a quarta parte das quatro que compõem a tetralogia Der Ring des Nibelungen (O Anel do Nibelungo). 
Composta entre 1869 e 1874,[1] sua estréia ocorreu no Bayreuth Festspielhaus, Bayreuth, em 17 de agosto de 
1876, como parte da primeira apresentação completa da Saga do Anel. O título é uma tradução ao alemão do 
termo em nórdico antigo Ragnarök, que, na mitologia nórdica, se refere à guerra profetizada dos deuses que 
resulta no fim do mundo. https://pt.wikipedia.org/wiki/Götterdämmerung
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Transviada  (Rebel without a cause) e O Selvagem  (The Wild One) (FEITOZA, 2012, p. 19 20

72).   

Tal destino emancipatório juvenil foi traçado com a ajuda da mídia americana. O cinema 

apresenta as ferramentas necessárias para tal, uma vez que os artefatos midiáticos se tornam o 

principal influenciador dos jovens. Além disso, outros símbolos emergem, entre eles as 

investidas em uma globalização do ensino médio e superior. Em meados de 1920,  a 

juventude vai ser considerada uma "classe distinta", e, não exclusivamente um mercado. Isso 

ocorre a partir de uma busca de independência comportamental e moral (LIMA, 2011, p. 211).  

Ainda na década de 1920, o narcisismo e o hedonismo despontam, criando uma 

sociedade em que o desejo e o prazer estão acima de tudo (LIPOVETSKY, 2006). Esse 

comportamento é entendido como uma reação a esta guerra encadeada pelos jovens (LIMA, 

2011). É nessa época que os privilegiados estudantes, beneficiados por esse novo tipo de 

cultura, o comercial, se diferem dos jovens afortunados. Esses mesmos indivíduos pobres, 

privados dessa nova cultura pela falta de recursos, justificam sua participação nessa relação de 

consumo, fazendo com que o capital para tal fosse adquirido por meios honestos ou não. “O 

cinema, como um delinquente condenado contou à acadêmica Alice Miller, ‘faz você querer 

coisas, e você pega’" (SAVAGE, 2009, p. 242). 

 1.6 Contracultura 

As diversas mudanças sociais ocorridas na sociedade apresentam os jovens como 

personagens principais desse movimento. Impossíveis ou extremas, essas transformações 

políticas e sociais, sucedido na maioria dos países, é chamada de contracultura (GOBBI, 

2012).  A sociedade americana se sente na necessidade de reestabelecer a organização social 

destroçada pela cultura do consumo a partir do pós-guerra.  Os americanos vão trazer de volta 

algumas tradições e valores que já se entendiam como ultrapassados. Os pais voltam a ser o 

chefe da casa, e as mães, que gerenciavam a residência na ausência dos maridos, retornam à 

 filme norte-americano de 1955, do gênero drama, dirigido por Nicholas Ray. https://pt.wikipedia.org/wiki/19

Rebel_Without_a_Cause

 The Wild One é um filme estadunidense de 1953 do gênero Drama dirigido por László Benedek e produzido 20

por Stanley Kramer. Estrelado por Marlon Brando que influenciou gerações de jovens com seu personagem 
Johnny Strabler, o líder de uma gangue de motociclistas, sempre vestido com uma jaqueta de couro, um boné e 
pilotando uma Triumph Thunderbird 6T de 1950. https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Selvagem
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submissão. Esse movimento é chamado de the American way life, em que a família 

tradicional, branca e de classe média é o centro do âmago social americano. Um misto de  

consumismo absorto com a deslisura religiosa (LUNA; SCHENKEL, 2015).  

Contracultura é a tradução para counterculture, apesar de que, para literatura, os 

significados sejam diferentes; o termo em inglês define a palavra como uma “cultura de 

oposição”, enquanto contracultura se mostra como uma “cultura marginal ou nova cultura”.   

a contracultura é mais do que a oposição à hegemonia, define-a como tecnocracia, ou seja, 
uma maneira social pela qual a sociedade industrial alcança a integração de sua 
organização, sendo a contracultura uma desintegração básica da tecnologia que evita 
emoções humanas e criativas; portanto, a contracultura usa a tecnocracia para descer desse 
sistema hegemônico e, assim, criar um estilo de vida (ARCE CORTÉS, 2008, p. 263). 

 Apesar de ser um movimento que torna-se visível a partir dos anos de 1960, vários 

indícios da contracultura se revelam já nos anos de 1950. Beats , hippies  e yippes  são 21 22 23

exemplos de culturas que, por suas posturas, são classificadas como contraculturais. O punk 

foi o marco dessa inquietude, questionando e contestando a sociedade com sua músicas 

enérgicas e rebeldes (FRONZA, 2014).  

O primeiro grupo de contracultura se estabelece nos EUA no pós-guerra. Os hipsters 

despontam em meio a um conformismo vigente entre os americanos por sua economia 

crescente e o estouro do consumismo, causando inconformidade em alguns jovens que, 

através da rebeldia,  tentam atrasar a chegada da fase adulta. Os hipsters são, em sua maioria, 

"uma subcultura inter-racial de jovens boêmios que viviam em clubes de jazz”. A autora ainda 

completa: "Hipster é o que se rebela contra a situação” (FRONZA, 2014, p. 23).  

 Foi um movimento literário originado em meados dos anos 1950 por um grupo de jovens intelectuais que 21

estava cansado do modelo quadradinho de ordem estabelecido nos EUA após a Segunda Guerra Mundial. https://
super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-foi-a-geracao-beat/

 O movimento hippie foi um comportamento coletivo de contracultura dos anos 1960. Embora tendo uma 22

relativa queda de popularidade nos anos 1970 nos Estados Unidos, a célebre máxima "paz e amor" (em inglês, 
"peace and love"), que precedeu a expressão "ban the bomb" ("proíbam a bomba"), a qual criticava o uso de 
armas nucleares. As questões ambientais, a prática de nudismo e a emancipação sexual eram ideias respeitadas 
recorrentemente por estas comunidades. https://pt.wikipedia.org/wiki/Hippie

 O Partido Internacional da Juventude (Youth International Party), cujos membros eram comumente chamados 23

de Yippies, foi um grupo americano revolucionário e contracultural, desdobramento dos movimentos de 
l i b e r d a d e d e e x p r e s s ã o e a n t i - g u e r r a d o s a n o s 1 9 6 0 . h t t p s : / / p t . w i k i p e d i a . o rg / w i k i /
Partido_Internacional_da_Juventude
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A partir desse movimento e outras coligações, diferentes grupos surgem, entre eles o 

beats. Não são nada mais que hipsters literários que se unem para se tornar o primeiro 

coletivo da "contracultura semiótica”, principalmente pela estética emblemática que 

compunha seus participantes, tendo na mídia sua maior fonte de divulgação e disseminação. 

Em um tempo em que o terno e a  gravata são símbolos de uma sociedade globalizada e 

industrial, os beats se apresentam como anarquistas, contestando normas e buscando um 

espaço dentro da sociedade. A anarquia não acontece somente nos EUA. Diversos países se 
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Figura 3 - Geração beat. https://acontraculturaeseusacontecimentos.blogspot.com/p/
movimento-beat.html

Figura 4. Bernard de Vries com cartaz do White Bicycle Plan, 1966 – Foto Cor 
Jaring. https://vontadedeviajar.com/provos-contracultura-amsterdam/



deparam com jovens contestadores que buscam seu lugar no mundo. A revolta Provo  é um 24

exemplo da tentativa de influenciar os governos de uma forma igualitária e sustentável. 

Diferentemente dos beats, os provos não almejam sair da sociedade. Se inserem nela, para 

que, democraticamente, possam causar os danos planejados por eles. Os provos desaparecem  

da mesma maneira que surgem; na obscuridade e sem alarde  (FRONZA, 2014).  

 Mesmo saindo precocemente de cena, os provos são responsáveis por influenciar um 

dos movimentos mais conhecidos e difundidos no mundo: o movimento hippie. 

Diferentemente dos provos, os hippies se assemelham aos beats na sua forma de protesto, 

preferindo a abstração da sociedade tradicional e idealizando um novo mundo a partir das 

artes, música, filosofia, religião, etc (FRONZA, 2014). Segundo Arce Cortés (2008, p. 263)  o 

conceito de contracultura está diretamente ligado ao movimento hippie dos anos de 1960, ou 

para ser mais claro, um legado deixado por essa geração, insatisfeita com a sociedade e a com 

o controle parental. O autor completa dizendo que o termo só faz sentido para explicar esse 

descontentamento com as instituições e a família, assim como a ausência de aspirações de 

viver as regras dessa sociedade. A contracultura também se mostra como uma forma de 

afrontar o tipo de vida estabelecido pelos sistemas prevalecentes e reprodutores como 

“família, escola, mídia e casamento”.   

Insatisfação e efervescência sociocultural irromperam em diversos países após anos de 
demonstrações discretas de mudança de pensamento e novas influências culturais, como no 

 Provos foi um movimento holandês de contracultura em meados da década de 1960 que tinha como foco 24

provocar reações violentas das autoridades utilizando-se de “iscas” não violentas.
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Figura 5 - Hippies. https://www.todamateria.com.br/
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que é visto na geração beat e no nascimento e difusão do rock. A contracultura é tão ampla 
que seria necessária, ao mínimo, uma Bíblia para explicar de forma satisfatória os 
momentos relevantes que constituíram esta mudança no pensamento – dos países da 
América aos Europeus e a outros exemplos dispersos  (SALVADOR, 2014) . 

O desejo por uma sociedade alternativa, e a pouca ou nenhuma aptidão para seguir 

regras, fez com que os hippies perdessem espaço para um novo grupo que se estabelece na 

contracultura: os yippies. O movimento Yippie foi um grupo de esquerda, com quase as 

mesmas doutrinas dos hippies, pregando o amor livre, a legalização das drogas e a vontade de 

destituir o poder. Mas, diferentemente do antecessor, os yippies são mais politizados e 

utilizam os meios de comunicação de massa  (televisão, rádio, imprensa, etc.) para difundir 25

sua ideologia.  

Diversas manifestações afloram na década de 1960, entre elas o Maio de 68.   Chamada 

de nova Revolução Francesa, o movimento aproxima estudantes, professores e funcionários 

contra o governo. A classe média e alta se juntam às manifestações. A anarquia toma conta do 

país e os trabalhadores entram em greve (FRONZA, 2014).  

 As grandes empresas, gravadoras, canais de televisão e estações de rádio contribuíam para uma forma de 25

cultura massificada que até hoje espalha e unifica gostos, padrões culturais, sociais e artísticos. A publicidade, 
tão questionada pela enorme gama de autores que bebem da Escola de Frankfurt, estava em processo de plena 
sofisticação nos anos 60 (SALVADOR, 2014). 
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Figura 6 - Yippies. https://br.pinterest.com/pin/342695852868355932/



Quase ao mesmo tempo, em 1969 acontece nos EUA o festival de música Woodstock . 26

Segundo Salvador (2014, p. 99), "inspirados pelo New York Rock Festival, de 1968, Michael 

Lang, John P. Roberts, Joel Rosenman e Artie Kornfeld quiseram promover um festival com 

alguns dos maiores músicos da geração”. E, apesar do sucesso do evento, a ideia de 

contracultura, do espírito de contestação e da vontade revolucionária, o espetáculo contrasta 

com o apelo comercial que se impõe para grandes eventos. Mesmo com fins  lucrativos, o 

 O festival exemplificou a era da contracultura do final da década de 1960 e começo de 1970. Trinta e dois dos 26

mais conhecidos músicos da época apresentaram-se durante um fim de semana por vezes chuvoso, para 400 mil 
espectadores. Apesar de tentativas posteriores de emular o festival, o evento original provou ser único e lendário, 
reconhecido como um dos maiores momentos na história da música popular. https://pt.wikipedia.org/wiki/
Festival_de_Woodstock
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Figura 7 - Maio de 68. https://alunosonline.uol.com.br/historia/maio-

Figura 8 - Festival Woodstock. https://www.thebrasilians.com/pb/2019/02/07/portugues-do-brasil-woodstock-
em-2019-os-50-anos-do-festival/
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Woodstock não impossibilita que quase 500 mil pessoas compareçam aos shows, fazendo 

com que seja um dos maiores expoentes da música popular americana.   

2  HISTÓRIA DO EMO 

 2.1 Precedentes do emo 

O surgimento do movimento emo é marcado pelas bandas Rites of Spring  e 27

Embrace , em meados dos anos de 1980 no cenário punk rock de Washington, no Estado 28

Unidos. O punk apresentava, contudo, letras de cunho político e voltava-se especialmente a 

críticas ao sistema; o emocore – estilo musical emo – concentrava-se sob marcas intimistas, 

em temas melodramáticos e sentimentais. Tal diferença, para ser compreendida, precisa ser 

entendida a partir de suas origens, as quais não são tão distantes, sendo possível, portanto, 

analisar e comparar suas semelhanças (CARVALHO, 2015). O punk desponta, conforme 

Bezerra (2013), em meio a uma profunda crise que se estabelece na Inglaterra nos anos de 

1970. Diversos setores da sociedade são marcados pela falta de emprego, acarretando uma 

baixa renda para a população. É nesse período em que a Rainha Elizabeth II comemora seu 

Jubileu, e vê na festividade uma oportunidade de alavancar a popularidade da Família Real 

Britânica. Segundo a autora, o punk é a contestação aos padrões estabelecidos na sociedade 

inglesa, e se torna um dos principais movimentos contrários à indústria fonográfica praticada 

na época, produzindo um som cru, com letras políticas e estética violenta.  As bandas inglesas 

 Rites of Spring foi uma banda de post-hardcore norte-americana de Washington, D.C., ativa em meados da 27

década de 1980, considerada uma das bandas precursoras do post-hardcore e do emocore. https://
pt.wikipedia.org/wiki/Rites_of_Spring

 Embrace foi uma banda de Emocore de vida curta de Washington, D.C., EUA, durou desde o Verão de 1985 28

até Primavera de 1986. E, uma das primeiras bandas a ser apelidado na imprensa como "emotional hardcore", 
embora seus membros tenham rejeitado este rótulo desde a sua criação. https://pt.wikipedia.org/wiki/
Embrace_(banda_americana)
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que surgiram nos anos 1976 e 1977, como Sex Pistols , The Clash  e The Damned  traziam 29 30 31

uma mensagem política de modo muito explícito, com intenções de destruição de tudo e de 

agressividade. Sob a marca percussiva, o punk rock é traçado pelo instrumento, cujo o som é 

simples e muito rápido e apresenta um vocal violento. Surgiu num contexto em que o rock 

demandava anos de trabalho e um alto investimento financeiro para a aquisição de 

equipamentos e instrumentos. Sob esse contexto, que emerge Johnny Rotten, vocalista dos 

Sex Pistols, contrariando o cenário, até então, praticado na música (CAIAFA, 1985 apud 

CARVALHO, 2015).  

 Punk, em tradução livre, tem o sentido de “pivete”, termo utilizado para designar 

meninos inseridos na marginalidade; tal acepção está em consonância com a condição 

econômica do sujeito, uma vez que seus integrantes eram provenientes do subúrbio, sem 

condições financeiras, “dos quais a elite não espera um manifesto” (CARVALHO, 2015, p. 

61). Ao fim do ano de 1977, passou a ser comercializado no mercado o estilo chamado new 

wave. Esse período demarcou uma diversificação do estilo das bandas de punk, ao incluírem 

novas tendências e vincularem-se à indústria fonográfica, aspecto contrário a própria essência 

punk. Em seguida, no entanto, em 1981, o punk volta à cena musical com um som mais rápido 

e músicas ainda mais curtas, o qual passou a ser chamado de hardcore (CARVALHO, 2015).  

 Hardcore traz como característica fundamental o tempo, já que é demarcado como um 

ritmo no qual as músicas são executadas de forma tão rápida e violenta que, “um pouco além 

seria ‘um estrondo só, de explosão ou desastre’” (CAIAFA, 1985, p. 125 apud CARVALHO, 

2015, p. 61). A partir do movimento punk, surgiram então os adeptos do movimento hardcore. 

Nesse novo nicho do cenário rock, há discussões sob as definições exatas do que 

caracterizava o punk original e o que era hard. Um dos aspectos considerados, é de que os 

 Sex Pistols foi uma banda inglesa de punk rock formada em Londres em 1975, considerada responsável por 29

ter começado o movimento punk no Reino Unido e ter influenciado muitos músicos de punk rock e rock 
alternativo. Ainda que originalmente a banda tenha durado apenas dois anos e meio, lançando apenas quatro 
singles e um álbum de estúdio — Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols —, os Sex Pistols são 
considerados por alguns críticos uma das mais influentes bandas da história da música popular. https://
pt.wikipedia.org/wiki/Sex_Pistols.

 The Clash foi uma banda inglesa de punk rock, formada em 1976 como parte da primeira onda do punk 30

britânico (em 1977). Além do punk, experimentou outros gêneros musicais, como reggae, ska, dub, funk, rap, 
surf e rockabilly. https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Clash

 The Damned é uma banda britânica de rock formada em Londres, em 1976. Foram uma das primeiras bandas 31

punk do Reino Unido a lançar um compacto ("New Rose"), a lançar um álbum (Damned, Damned, Damned) e a 
realizar turnê pelos Estados Unidos. https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Damned
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punks apresentavam uma postura de resistência para evitar contágio de outras vertentes do 

hardcore, entre elas, o que logo surgiu, que foi o emocore. Seja como for, a influência punk é 

identificada nos emos tanto pelo estilo quanto pelo som: enquanto os primeiros revelam sua 

marca pela agressividade, os segundos primam pela expressão do amor e de outras 

sentimentalidades (CARVALHO, 2015).  

 As primeiras bandas emo fundiam a força e a sagacidade do hardcore com seus textos 

pessoais e passionais. Outra característica eram as demonstrações de afetividade explícitas 

nos shows. Por esses motivos é incluído o termo emotional ao hardcore, dando início  ao que 

foi chamado de emotional hardcore  (SIMÃO, 2008). 32

 O estilo de ambos transcende a música, consagrando-se como um modo de vida. 

Identifica-se, pelo aspecto visual acessórios como uso de pinos e tachas, assim como bóton e 

correntes fixados na roupa. Ainda há a predominância da cor preta e camisetas estampadas 

com imagens de bandas do estilo. Novos moldes se apresentaram nos anos 1990, de modo que 

o emocore aproximou-se do pop rock, distanciando-se de sua origem punk e hardcore; tal 

transformação é o que demarca a negação dos emos pelo movimento punk (CARVALHO, 

2015). 

 Tanto o punk quanto os emos caracterizam-se pelo coletivo, o qual se revela por 

atitudes de enfrentamento e atrevimento, mas de modo tranquilo e sem revide; mostram-se 

pelo visual e pela “inquietude e dispersão dos grupos sem líder” (CAIAFA, 1985, p. 14 apud 

CARVALHO, 2015, p. 62). Essa abordagem destaca a prevalência da estética, uma vez que 

está estabelecida nas diferentes formas de ser e no autocuidado, assim como nos diversos 

cultos do corpo, ou seja, trata-se de uma forma de encarar a realidade sob a perspectiva da 

contemplação (MAFFESOLI, 2000). 

 As especificidades que envolvem o coletivo, embora aproximem àqueles indivíduos 

que se reconhecem pelo gosto em comum,  geraram sentimentos ou reações de intolerância 

frente a outras tribos distintas. Isso pode conduzir a um comportamento de união do grupo, e, 

ao mesmo tempo, de reclusão social devido aos preconceitos. Carvalho (2015) indica que 

 Existem várias versões que tentam explicar a origem do termo "emo", como a que um fã teria gritado "You're 32

emo!" ("Vocês são emo!") para uma banda (os mitos variam bastante quanto a banda em questão, sendo 
provavelmente o Embrace ou o Rites of Spring). No entanto, a versão mais aceita como real é a de que o nome 
foi criado por publicações alternativas como o fanzine Maximum RocknRoll e a revista de Skate Thrasher para 
descrever a nova geração de bandas de "hardcore emocional" que aparecia no meio dos anos 80, encabeçada por 
bandas da gravadora Dischord de Washington DC, como as já citadas Embrace e Rites of Spring, além de Gray 
Matter, Dag Nasty e Fire Party. https://pt.wikipedia.org/wiki/Emo
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tanto os punks quanto os emos sofrem ataques de outros grupos, pela diferença entre eles. Os 

punks têm como característica a violência, a qual, de certo modo, acaba sendo atraída pelos 

demais. Quanto aos emos, são agredidos por outros motivos, uma vez que sua postura triste e 

depressiva se soma à sexualidade, que é questionada por grupos homofóbicos. O modo de se 

vestirem, assim como seu comportamento, levaram esses grupos a serem perseguidos. 

Embora apresentem semelhanças, os propósitos distintos os conduzem a interferência de 

outros grupos culturais.      

 Segundo Pereira (2006), o movimento emo surge a partir de um estilo de música. 

Embora exista essa conexão em sua origem, há uma grande diferença temporal entre o 

advento de um e de outro. A tribo emo desponta muito depois da disseminação da música 

emo, e que, apesar de ligados, apresentam diferentes significados. 

  2.1.1 O emocore 

 Emo, termo oriundo de emotional hardcore, segmento do rock que surgiu no cenário 

alternativo da música dos Estados Unidos, em meados dos anos 1980, congrega vários tipos 

de bandas de rock que compõem músicas com temáticas românticas, as quais estão 

conjugadas a acordes sonoros graves e pesados. Esses roqueiros, ouvintes, portanto, do 

emocore, valorizam atitudes românticas e hedonistas, e, nesse sentido, acabam por colocar em 

xeque “paradigmas” do rock. Por sua vez, os emos acabaram por instaurar na 

contemporaneidade um conflito entre os fãs de rock: diferentemente das composições de 

protestos social e da imagem de virilidade demonstrada pelo rock tradicional, as marcas 

sentimentais desse modelo demarcam um novo coletivo, ao qual transcende a música e passa 

a configurar um modo de vida (BISPO, 2010).  

 A nomenclatura EMOCORE foi criada pela mídia especializada ainda nos anos de 

1980. Mesmo sendo um movimento composto dentro da cena hardcore e punk, o emo 

precisou ser classificado para uma adaptação ao mercado fonográfico. As produtoras, 

gravadoras e os selos necessitavam rotular o estilo para uma identificação entre aqueles que 

compravam e vendiam. O proprietário de um famoso selo norte americano dos anos de 1990, 

38



John Szuch , dizia que todas as canções são sentimentais, mas nenhuma representa tanto a 33

verdade como o emocore (BEZERRA, CAMPOS, 2014).   

 Bezerra (2013) entende que o surgimento desse novo estilo se dá, principalmente, por 

uma necessidade de reformulação da ideia de violência trazida pelo punk. Com um texto 

catastrófico, o emo se apresenta como firme e subversivo. A música expõe acordes e melodias 

dramáticas, se mostrando mais tolerante e temperamental que o seu antecessor. Cruvinel 

(2010, p. 69) reforça: "Suas músicas, diferentemente das músicas do punk e hardcore, não 

trazem letras com questões sociais, politicamente engajadas - abordam temas pessoais e 

existenciais (amor, desilusão, melancolia e morte)”.   

 Apesar de ser um estilo de música com muitos fãs, é difícil reconhecer artistas que se 

assumem como emo esporadicamente. No Brasil, principalmente, diversas bandas negam esse 

rótulo argumentando serem grupos de rock com adeptos emo. Fresno e NX Zero são 

exemplos de músicos que surgiram na mídia com vestimentas emo e letras com conteúdo 

emotivo, mesmo argumentando serem bandas de rock. Isso se justifica porque grande parte 

dos próprios emos têm um certo receio de assumir essa identidade. Seja por preconceito ou 

por outros motivos, as bandas emos não querem ser reconhecidas apenas por um estilo e 

limitar o número de fãs, também pensando na questão de marketing e lucro (CARVALHO, 

2015). 

Os músicos não consentiram em serem rotulados de emos e alguns acusaram o mercado e 
as gravadoras de manipulação. Em 1999, em entrevista a Jim DeRogatis, Gnewikow, 
guitarrista da banda The Promise Ring, e J. Robbins, integrante da Jawbox, uma banda que 
ficou conhecida por popularizar o Emocore, expressaram uma postura crítica ao rótulo. 
Para eles, não existe um nome que se possa dar ao estilo que surge no post-punk da década 
de 1980: a música é emocional e denominar por emo um gênero que já possui suas 
características e sua raiz acaba por generalizar a música, tornando-a um fenômeno 
simplista. Eles acreditam que o Emotional Hardcore é parte do legado deixado pelo punk e 
pelo post-punk ainda nos anos de 1980 e que as letras, as melodias e o conteúdo 
sentimental levado em conta, entre os emos, não podem ser considerados como ponto de 
diferenciação, considerando que a música em si possui grande afinidade com a emotividade 
humana em geral (BEZERRA, CAMPOS, 2014, p. 43).  

 Ainda não se enxergava o emocore como uma cultura juvenil, e sim como um recém 

chegado produto ao mercado. E essa catalogação foi fundamental para a propagação do estilo 

 John Szuch foi o fundador da Deep Elm Records. Uma gravadora independente que lançou álbuns de bandas 33

como Lights & Motion, The Appleseed Cast, Brandtson, The White Octave e Planes Mistaken for Stars. Também 
lançou a série de compilação The Emo Diaries. https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Elm_Records

39



em um nível global, fazendo com que as emoções e a ousadia dos emos ganhassem adeptos  

em diversos outros grupos juvenis (BEZERRA, CAMPOS, 2014).  

 Em 1999, em sua fase inicial, a banda Fresno apresenta canções com o texto falando 

sobre decepções amorosas e sentimentos. E mesmo se considerando uma banda de rock, o 

grupo gaúcho sempre foi catalogado junto ao emocore e o hardcore melódico. Um dos 

argumentos que justificam a negação ao rótulo de "ser uma banda emo" é que, a partir do ano 

de 2010, a banda muda o foco das composições e volta sua escrita para temas como questões 

sociais, realizações e superação. Assim como a Fresno, a NX Zero se apresenta ao mercado 

com composições mais sentimentais, mas com o passar dos anos suas músicas sofrem 
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Figura 9 - Fresno (2008). https://www.gazetadopovo.com.br/

Figura 10 -  NX Zero (2008). http://www.nathypinky.com.br/



alterações nas letras. Fugir do rótulo de banda emo, diferentes fases da vida dos compositores 

ou apenas uma estratégia fonográfica são justificativas para essas mudanças, mesmo que essas 

não apaguem o passado de cada uma delas (CARVALHO, 2015).  

 O que chama a atenção, tanto no emo brasileiro como no emo internacional é a sua 

influência muito mais direta do pop rock do que dos seus precursores punk e hardcore. A 

composição é mais popular e atinge diversas pessoas com diferentes gostos musicais. O fato 

de as bandas emos "entrarem" no mainstream colaborou para que esses artistas ficassem 

também conhecidos no mundo pop a partir das suas aparições em programas de televisão e a 

efusiva execução nas rádios. Canais como MTV  e Multishow  ajudam nesse processo ao 34 35

darem ênfase ao estilo, adotando o emocore por muito tempo em sua programação diária 

(CARVALHO, 2015).  

 Simão (2008) explica que a grande influência para as composições sempre foram as 

decepções. Divergências familiares, desilusões afetivas e a rebeldia característica da 

adolescência são os conteúdos encontrados nas letras das canções. Bezerra e Campos (2014) 

concluem dizendo que, para o emo, a música é uma reprodução da sua condição. Ouvir 

 MTV é um canal de televisão por assinatura brasileiro de entretenimento pertencente à Viacom International 34

Media Networks The Americas. É uma versão da emissora americana MTV.

 Multishow é um canal de televisão por assinatura brasileiro. No ar desde 19 de outubro de 1991, tem uma 35

ampla gama de estilos na programação na área do humor e comédia.
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Figura 11 - Jawbox http://10thingszine.blogspot.com/
2007/12/jawbox.html
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emocore deixa de ser um entretenimento apenas para se tornar a trilha sonora da vida do 

indivíduo. Existe a sensação de pertencimento ao se identificar com o texto e a melodia das 

canções, norteando comportamento e ações. A tristeza explícita nas letras quase sempre traz o 

arrependimento e  a dor por uma decepção amorosa. O extremismo emocional fica claro 

quando questões como suicídio e morte por amor são romantizados na música emocore.  

 2.1.2 Cultura de fãs 

 Nos dias atuais, a imagem do fã é considerada aceitável dentro da sociedade, mesmo 

que, academicamente, seja um pouco mais complicado de defini-lo. Segundo Souza e Martins 

(2012), existe uma vertente que acredita que o fã seja um indivíduo sozinho e excluído, no 

qual a devoção regula suas práticas diárias. Outros defendem que o fã é um sujeito que se 

posiciona culturalmente a partir das informações recebidas pela mídia, e, permite que assim, 

se apresente como uma pessoa interpretativa e crítica.  

  Fã, abreviação de fanaticus, tem em sua concepção significados políticos e religiosos. 

Não muito diferente dos dias atuais e da própria definição, o fã sempre foi visto como uma 

pessoa com um excesso de euforia e sem qualquer racionalidade ao venerar algo ou alguém. 

Mas, ao investigar mais profundamente essa relação do indivíduo com o artefato cultuado, se 

encontram diferentes comportamentos críticos entre os próprios fãs. Embora seja uma 

definição antiga, o termo fã foi popularizado no final do século XIX a partir do esporte. 

Jornais especializados na área são responsáveis pela criação e disseminação da expressão, e a 

mídia se torna um norte para o entusiasta, onde o fã se reproduz e transforma-se apoiado pelos 

meios de comunicação de massa (CURI, 2010).  

o significado da palavra fã sempre  foi relacionado a uma série de  estereótipos.  Nerds,  
apaixonados  por  Star  Trek  e games,  sem  vida  social,  obcecados pelos ídolos e muitas 
vezes psicóticos (habitualmente comparados a Mark David Chapman, fã  que  assassinou  
John  Lennon),  os  fãs  pertenciam  ao  underground,  eram  marginalizados tanto pela 
sociedade em geral, como pelas grandes mídias (MONTEIRO, 2010, p. 2).  

 Parada e Amaral (2015) explicam que podem existir diferentes significados para a 

definição do indivíduo fã, mas que é a partir da comunicação digital que a influência do 

mesmo vai se tornar relevante, e, em consequência aos estudos da cultura de fãs, se começa a 

entender essa migração de um usuário passivo que vai se transformar no cerne da indústria da 
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mídia. Esses fãs já são considerados parte desse sistema midiático a partir da própria condição 

de criar sua cultura e mantê-la com base no círculo social estabelecido através dos contatos 

obtidos por um mesmo objetivo.  

 A partir da era digital, pode se identificar alguns grupos de fãs de um certo tipo de 

produto cultural. Essa categoria de fãs, consumidores, dinâmicos, comprometidos e 

principalmente produtores de conteúdos vão ser chamados de fandoms (SOUZA; MARTINS, 

2012). São comunidades que compõem identidade a partir da partilha de ideias e afetos, 

produzindo uma recognição em seus membros e assim gerar seus próprios conteúdos 

(PARADA; AMARAL, 2015). Nos dias de hoje, os fandoms estão inseridos nos principais 

artefatos midiáticos relacionados ao mundo das artes, e produzem sua própria identidade e 

cultura através das relações obtidas nas interações sociais. Segundo Monteiro (2010, p. 2) os 

fandoms “são exemplos concretos de inteligência coletiva”, mas que, individualmente, ainda 

são jovens em busca de uma identificação, para assim reconhecer seus semelhante e viver em 

sociedade (NEVES; MARTINO, 2016). 

  O termo fandom começa a ser usado nos anos de 1960, principalmente por amantes de 

franquias como Star Trek . Os fãs dessas produções começam a produzir conteúdos sobre 36

seus heróis, estabelecendo um novo tipo de relação entre produto/consumidor. Fandom ainda 

pode ser entendido como uma subcultura que explicita um envolvimento entre indivíduos que 

compartilham dos mesmo gostos. Mesmo assim, até o final dos anos de 1980, os fãs ainda não 

possuíam competência, principalmente tecnológica para interceder pelos seus ídolos. A ideia 

de fandom se resumia a encontros presenciais para que assim pudessem conversar sobre os 

assuntos de interesse dos grupos (NEVES, MARTINO, 2016).  

 A partir dos anos de 1990, com a popularização da Internet, essa distância entre 

admirador e ídolo deixa de existir. Se inicia a era da cultura participativa em que o fã 

apresenta plena capacidade de interferir na divulgação e exposição do seu objeto de culto. As 

redes sociais vão ser as principais responsáveis por grande parte da comunicação em um 

mundo  tecnológico e globalizado (NEVES, MARTINO, 2016). E, essas redes, são usadas 

efusivamente pelos fãs para divulgar seus ídolos, não só para os seus pares, mas para toda 

uma comunidade virtual (LONDERO, LIMA, POZZOBON, 2014). A idéia de poder “dividir" 

 Star Trek é uma franquia de entretenimento norte-americana criada por Gene Roddenberry. A franquia iniciou-36

se como uma série de televisão em 1966, originalmente chamada Star Trek mas posteriormente renomeada para 
Star Trek: The Original Series. https://pt.wikipedia.org/wiki/Star_Trek
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com outras pessoas o seu gosto musical preferido acaba criando, muitas vezes, uma rivalidade 

figurativa com outros internautas, em que cada um defende o “seu" gênero musical ou artista 

preferido, mesmo que tenha que depreciar outros para provar seu ponto de vista (AMARAL, 

MONTEIRO, 2013).  

 2.1.3 Os fãs emos 

 Assim como em outros gêneros musicais, a tribo emo surge a partir de um estilo 

musical, mesmo a música tendo acontecido muito antes do emo se consolidar como um grupo. 

De acordo com Pereira (2006) existe uma disparidade temporal entre os dois acontecimentos, 

e, que, mesmo atados, comportamento e música tem diferentes significados quanto a sua 

concepção.  

 Os adeptos do emocore, ou os emos propriamente ditos, revelam discursos que 

lembram os românticos da segunda geração . Os adolescentes, maioria nessa tribo, formam 37

essa cultura juvenil unidos pela música, o amor livre e a não-violência. São reconhecidos 

também pela maneira calorosa que demonstram sua afetividade em público. Essa postura é 

vista com mais exagero nas declarações expostas nas redes sociais. Os emos também 

apresentam contradição quanto sua postura devido ao alto índice de auto-injúria e suicídio 

 A segunda geração romântica no Brasil é o período que corresponde de 1853 a 1869. Denominada 37

“Ultrarromântica” ou a Geração “Mal do Século” os principais temas dessa fase são: morte, amor não 
correspondido, tédio, insatisfação, pessimismo. https://www.todamateria.com.br/segunda-geracao-romantica/
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entre seus adeptos, indo contra o que se prega na filosofia emo.  Muito precocemente, os 

emos apresentam variadas formas de trabalhar a sexualidade, resistindo a predominância 

heterossexual e rechaçando o masculino/feminino, acarretando novas identidades de gênero a 

partir da performatividade (CRUVINEL, 2010). 

 Os emos expressam uma oposição aos processos disciplinares nos seus discursos, 

principalmente as instituições conservadoras que tendem a “domesticar” os corpos em função 

de uma central binária. Igrejas, família e escola são considerados revoltantes ao reivindicar  

que as meninas devem gostar de meninos e vice-versa (CRUVINEL, 2010).  Ao se afirmarem 

“Bi, HT, Bee, Bi mais pra lésbica, multi, lésbica, HOMO, gay, curiosa em saber como é…”, 

os adeptos desse movimento fogem das categorias tradicionais, rotulando-se a partir da ideia 

que não se deve etiquetar um corpo pela identidade de gênero, e sim  pela performatividade 

adquirida e nas suas próprias personificações (BUTLER, 2003, p. 48).  

 Os jovens emos se apegam ao universo das emoções, dos impulsos e dos afetos para 

subverter as normas prescritivas da sociedade contemporânea, cujo primado é o primado do 

pensar. Transitam entre a simulação (“pareço, logo sou”) e a idealização (“desejo, logo 

existo”) para constituírem suas múltiplas e provisórias identidades (CRUVINEL, 2010, p. 70). 

 Os púberes associados ao emocore atuam com um palavreado vulgar, impudico e 

indecente, em oposição ao que se considera convencional e habilitado pela sociedade, 

provando que linguagem e identidade estão intimamente ligados. Suas vestimentas são quase 

inocentes. Meias listradas, tênis All Star e acessórios de personagens infantis cobrem seus 

corpos delicados, infantes e cristalinos exibidos ao flanar pelas cidades, sejam elas reais ou 

virtuais. Os piercings e tatuagens (presente no universo adulto) ostentados pelos emos 

também são contraditórios a linguagem infantilizada produzida pelos mesmos, assim como os 

seus discursos sobre morte e sexualidade (CRUVINEL, 2010).  

 Carvalho (2014) reforça dizendo que, apesar dos indivíduos emos optarem por roupas, 

cabelos, unhas e maquiagens pretas, nem todos se apresentam dessa maneira. Existem sujeitos 

que mostram um comportamento não depressivo e vestimentas coloridas, e ainda sim  se 

consideram emo. A autora ainda sugere que exista um cuidado para não caracterizarmos o 

objeto como representação para não ser muito inflexível e atrelado a um signo instituído.  

O modelo americano tem sido a referência para os indivíduos emos das mais diversas 

culturas espalhadas pelo mundo. A aparência citadina, os corpos pálidos e minguados que 
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caracterizam o estilo são difundidos principalmente pela internet, estabelecendo esse 

semblante como um único padrão, embora seja fácil reconhecer as diferenças entre um sujeito  

emo brasileiro, emo mexicano ou  emo russo. Por subverterem as diretrizes que obstruem a 

sexualidade, os emos acabam sendo vítima hostilidade e intolerância por outros jovens mundo 

a fora. Em 2008, no México , os emos sofrem diversos ataques violentos, obrigando o Estado 38

a intervir (CRUVINEL, 2010).   

A angústia, a dor e o suplício dos emos não é só demonstrada através do texto triste e na 

melodia melancólica das canções. As tatuagens e as marcas no corpo também são uma 

maneira de expressar  esses sentimentos. Escrever o sofrimento na pele é uma peculiaridade 

dessa tribo, que, por muitas vezes, escolhe a solidão para tentar aliviar a inquietude 

característica da fase adolescente. Ao exibir cicatrizes, sejam provocadas por acidentes, 

cirurgias ou quedas, o indivíduo (não emo) tende a esconder esses traços, principalmente pela 

questão estética. Com os emos é diferente. Se orgulham dos cortes propositais e expõem para 

os seus pares sempre que possível. Os jovens emos tem a necessidade de compartilhar sua 

dor, emoções e valores entre si. Os cortes no corpo feitos por um são apropriados por todos da 

 Uma onda de violência antiemo ganhou fôlego no México, depois que centenas de pessoas se reuniram para 38

espancar um grupo de adeptos em Querétaro, cidade de 1,5 milhão de habitantes no norte do país, deixando 
vários feridos. Pelo menos 30 pessoas foram presas. Na semana seguinte, houve novos incidentes em que 
adolescentes emo foram agredidos por punks e metaleiros na Cidade do México. Em resposta, centenas de emos 
protestaram contra a violência, na capital mexicana. https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/
ft0604200818.htm
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Figura 13 - Menina mexicana protesta 
com os dizeres "sou emo, e daí?” 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/
mundo/ft0604200818.htm 



tribo, criando uma sensação de pertencimento aos que carregam o mesmo sentimento 

(CARVALHO, 2014).  

As inscrições marcadas na pele pelos adolescentes emos são uma forma de identificação de 
pertencimento à tribo, e a ele importa principalmente a opinião do outro, daquele com quem 
se identifica. As cicatrizes, assim como suas emoções desenhadas ali com o sangue que sai 
da carne, são formas de comunicação social, o sujeito as reconhece em si e exibe aos 
outros, elas movimentam todo um código compartilhado por seus pares. Tal comunicação é 
um fenômeno social que orienta as relações e os valores em comum, que por sua vez 
sustentam a afetividade (CARVALHO, 2014).   

 

 Diferentes gêneros são percebidos entre os indivíduos identificados como emos. Essa 

característica do comportamento juvenil traz inquietude e perturbação para aqueles que se 

sujeitam as regras sexuais estabelecidas pela sociedade. Os emos não seguem as regras. 

Vivem de uma prática emocional extremista, entendendo que o poder está na estética e no 

sentimento: “Neste gesto revelam que, se o poder passa necessariamente pelo corpo, o afeto e 

a emoção também o fazem. Ainda que seus corpos sejam marcados, são corpos indóceis, 

saturados de EMOções” (CRUVINEL, 2010, p. 71) .  

 Existe a sensação do que tudo é transitório na personalidade emo, inclusive o 

sentimento. Esse comportamento se justifica nas atuais atividades juvenis, em que as 

identidades são fluidas e se apresentam na fragilidade do sujeito. Essa necessidade de que 

tudo aconteça no aqui e agora é uma consequência de uma sociedade moderna e capitalista, 

fazendo que o ser emo deixe de ser constestativo para se tornar um movimento de massa a 
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Figura 15 - Sangue na camiseta. https://
www.facebook.com/metalliveee/

Figura 14 - braço cortado.  
http://em0ssolos.blogspot.com/2012/11/



partir de uma evidenciação da imagem, dos costumes e consumo instantâneo (BEZERRA, 

CAMPOS, 2014).  

2.2 A TRIBO EMO NA ERA DIGITAL 
  

 A partir das novas tecnologias comunicacionais que se impõe a partir dos anos 2000, 

se reconhece a grande participação do jovem nesse processo, em que a experiência online se 

apresenta como um estilo de vida. O emo não acontece por causa da internet, mas é através 

dela que o movimento ganha força no Brasil a partir das redes sociais que se constituem na 

época, entre elas, blogs, orkut, fotolog, etc. As bandas, com pouco ou nenhum recurso 

financeiro para propagar seu trabalho, descobrem na internet uma possibilidade infinita para 

tal. Como consequência, os fandoms, como já visto neste capítulo, são os grandes 

responsáveis por não só divulgar seus artistas preferidos, mas também produzir conteúdo 

suficiente para alavancar e mantê-los em evidência sem o auxílio das grandes corporações 

midiáticas. 

 2.2.1 Era Informacional 

 O período de transição entre a modernidade que envolve a era industrial para a pós-

modernidade que é caracterizada pela era informacional, conduz a uma discussão fértil em 

diversas áreas do conhecimento. Esse processo de mudança traz consigo, naturalmente, 

apegos a conceitos, reflexões e formulação de novos conceitos e a necessidade de que se lide 

com divergentes interpretações conceituais. Ao se demarcar uma nova era, mudanças de 

paradigmas, conceitos e percepções da realidade são impostos, uma vez que são conduzidos 

por uma nova época; sob a perspectiva epistemológica, há um novo discurso da realidade a 

ser construído, com novas possibilidades e verdades – verdades relativas (VIEIRA; VIEIRA, 

2004). 

 A liberdade de informar e de ser informado tem seu início na era moderna, e é 

compreendido como direitos emancipatórios a indivíduos e grupos. Esse equilíbrio só pode 

ser entendido dentro de uma circunstância progressista e democrática, em que o sujeito, 

mesmo com o poder de definir seu destino, deve se adequar a regras de uma sociedade, 
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comportando-se de maneira a qual responderá por todas as suas ações. Essa liberdade de 

informação é responsável pela automação da sociedade civil, reduzindo o poder do Estado a 

partir de uma exigência de clareza em suas execuções. A liberdade de expressão, chamada de 

estatuto excepcional é destinada a imprensa no século XVII. Essa noção de informação tem 

seu significado remodelado a partir do século XX, em que o objetivo do informe é o 

abastecimento de notícias, tendo o conhecimento público como o principal destino 

(LOVELUCK, 2018).  

 Mas é no século XX que começa uma pesquisa sobre essas mensagens. Analisá-las, 

codificá-las, quantificá-las e difundi-las com o auxílio matemático, independente de seu 

conteúdo é visto como a origem da internet como conhecemos hoje. Esse “discurso 

informacional” tem seu ápice nos anos de 1970, tanto nas redes de comunicação como nas 

telecomunicações denominada “sociedade da informação” (LOVELUCK, 2018 p. 16).    

 A tecnologia, antes exclusiva para a realidade fabril, era voltada para identificar 

aspectos de produção, consumo e relações de trabalho. Atualmente, mais precisamente a partir 

dos anos 1980, a tecnologia, em especial, o computador, oportuniza à sociedade o mundo das 

redes, da informática, do ciberespaço . Além da Revolução Industrial, o ambiente virtual se 39

insere no meio como os indivíduos e a coletividade se organizam (VIEIRA; VIEIRA, 2004).  

 Com base na profunda mudança que se estabeleceu na ordem social, e, por sua vez, na 

economia e na política, a tecnologia demarca o que se caracteriza hoje como pós-

modernidade. As próximas décadas do século XXI, terá, segundo Vieira e Vieira (2014), como 

paradigma primordial, a educação. Reforçam que os valores e os significados que serão 

estabelecidos nas relações sociais estarão firmemente ancorados na educação.   

 Ao considerarem que todo o sujeito é cultural, seja por uma condição de cultura 

adquirida, seja por cultura construída, ele tende a reproduzir de imediato o que lhe é 

transmitido pela família e com base no ambiente onde iniciou sua formação. A educação será 

responsável por permitir que o indivíduo saia de ambientes culturais herdados, possibilitando 

a construção de novo padrões de conduta, que gere a retransmissão de conhecimento a novas 

gerações (VIEIRA; VIEIRA, 2004). A condição do sujeito carrega consigo a cultura histórica, 

 Ciberespaço é um espaço existente no mundo de comunicação em que não é necessária a presença física do 39

homem para constituir a comunicação como fonte de relacionamento, dando ênfase ao ato da imaginação, 
necessária para a criação de uma imagem anônima, que terá comunhão com os demais.
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que se soma a cultura do presente, as quais são carregadas de signos; a marca da cultura do 

presente está na tecnologia e na ciência. 

 2.2.2 O computador e a internet 

 Durante as décadas de 1960 e 1970 ocorre nas universidades MIT, Stanford e 

Berkeley, além dos centros de pesquisa, o desenvolvimento da internet. Esses espaços 

também são o palco da projeção da contracultura . A “tecnocracia” é desafiada por projetos 40

de inovação, principalmente pela criação da informática pessoal advinda da informática 

distribuída. Essa ideia tem o foco em desassociar a tecnologia apenas dos detentores de poder, 

e assim, como refere o autor: “colocar o computador ‘a serviço do indivíduo’”. Até então a 

informática era tida como de uso quase que exclusivo para fins científicos e militares, e 

começa a ser questionada pela sociedade, principalmente para seu uso em questões 

intelectuais e culturais. Com essa dissociação das áreas governamentais, os usuários da 

informática começam a ser formados por estudantes entusiastas antes mesmo da sua 

popularização na década de 1990 (LOVELUCK, 2018, p. 62).  

 É no final da década de 1960 que o computador começa a ser entendido como uma 

possibilidade de servir ao sujeito. A máquina vai ser tratada como uma ferramenta de 

comunicação, e, diferentemente da ideia tecnocrata, estabelecer uma relação com questões 

humanas e sociais, possibilitando seu uso além de cálculos matemáticos. Uma organização 

social é vista como possível através do poder de comunicação de um computador. Se ele pode 

fazer projetos, cálculos e modelos, também pode ser trabalhado com o intuito de informação. 

A cibernética, antes usada para as pesquisas militares-científicas, agora entram em 

reverberação a partir das mudanças socioculturais e uma reviravolta dos valores, 

materializada em uma “concepção radicalizada da autonomia individual” (LOVELUCK, 

2018, p. 65). 

 O progresso nos métodos de elaboração dos serviços que ocorre a partir dos anos de 

1970 é chamado de revolução da informática. A mudança dos padrões mecânicos para o 

eletrônico estabelecem um novo paradigma na organização empresarial. Essa era tecnológica 

que tem seu início no século XX causa grandes modificações no que o autor vai destacar 

 Contracultura é um movimento que teve seu auge na década de 1960, quando teve lugar um estilo de 40

mobilização e contestação social e utilizando novos meios de comunicação em massa.
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“relações de produção, no estilo de consumo e nos modelos macroeconômico dos 

países” (VIEIRA; VIEIRA, 2004. p. 73).  

 A necessidade de uma microcomputação pessoal é um dos principais aspectos que 

caracterizam essa mudança. Os “formuladores-usuários”, especialistas em informática, dão 

espaço a usuários que não possuem o conhecimento tecnológico, mas que usam a tecnologia 

apenas pela interatividade. As quedas dos custos de produção do computador foram essenciais 

para a migração dessas máquinas para as casas dos particulares. Alguns fatores são 

determinantes para esse acontecimento; motivados amadores e sedentos por tecnologias são 

os responsáveis para que exista um olhar mercadológico das empresas que constroem essas 

máquinas, vendo uma real possibilidade de mercado através da venda em quantidade. Junto a 

esses amadores, outros sujeitos vislumbram, cada um da sua forma, a ciência da computação. 

A ideia de uma comunicação em rede traz uma sensação de emancipação e cooperação, além 

de uma possibilidade real de fugir das tão temidas burocracias, tanto públicas quanto privadas 

(LOVELUCK, 2018). 

 O conceito de computadores transformadores do indivíduo e sociedade é trabalhada 

em comunidades específicas. Steve Jobs, Steve Wozniak, entre outros, são parte de um 

movimento de motivações ideológicas, trabalhando para que o computador seja uma 

ferramenta de libertação dos indivíduos. Tal movimento vem de encontro ao New Age . Essa 41

contracultura, junto com as novas tecnologias de comunicação são a inspiração para o 

surgimento desses computadores pessoais, venerando a “onda libertária e os valores da 

emergente sociedade da informação”, fazendo uma primeira relação direta entre contracultura 

e cibercultura (LOVELUCK, 2018, p. 68). 

 A contracultura está ligada, principalmente aos movimentos de juventude, em que 

questões políticas e ideia de mudança do sistema são as norteadoras dessas ações. Além 

dessas premissas, o objetivo é oferecer possibilidades a partir de informações, aparelhos e 

outros produtos para a plena realização do sujeito, permitindo assim a criação das chamadas 

“comunidades autônomas” (LOVELUCK, 2018). Steve Jobs chamou o Whole Earth 

 O movimento New Age tem, como característica, uma fusão de ensinos metafísicos, vivências espiritualistas, 41

animistas e paracientíficas, com uma proposta de um novo modelo de consciência moral, psicológica e social. 
Propõe uma integração, uma simbiose com o meio envolvente, com a Natureza, o Cosmo e todas suas 
multidimensões.
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Catalog  de google em forma de papel, uma bíblia da sua geração. O catálogo traz seções de 42

livros e outros instrumentos para a compreensão do mundo, e é entendido por muitos como 

um “proto – World Wide Web ”, possibilitando aos leitores a a interação com o material, seja 43

comprando os objetos e textos recomendados, ou dando opinião sobre os mesmos 

(LOVELUCK, 2018, p. 73).  

 A atmosfera libertária junto com o surgimento da informática nas décadas de 1960 e 

1970 apresentam diversos resultados; a indústria do computador, a mudança de paradigma da 

“tecnocracia” e, principalmente uma junção entre a cultura científica e a contracultura, 

dissociando a hierarquia dos individualizados. A partir desse preâmbulo, surgem as 

comunidades eletrônicas, as conexões e a internet como conhecemos nos dias de hoje, e, a 

partir disso, a necessidade de emancipação combinada com a tecnologia (LOVELUCK, 

2018). 

 2.2.3 A indústria musical 

 Com o advento das novas tecnologias, o sujeito não precisa mais estar no mesmo 

ambiente que os músicos para ouví-los. Essas tecnologias de reprodução permitiu às pessoas 

apreciar seus artistas preferidos como, quando e onde quisessem. Foi em 1887 que Thomas 

Edison, ao inventar um aparelho para gravar chamadas telefônicas, cria o fonógrafo . Ao 44

apresentar limitações pela acelerada degradação das folhas de estanho (onde são registrados 

os sons) e a delicadeza dos cilindros, outros equipamentos de gravação sonora despontam 

com mais possibilidades.  

Ainda que considerados a mais nova “maravilha” da ciência, o fonógrafo e seus cilindros 
apresentavam limitações técnicas para a formação de uma indústria em termos massivos. 
Primeiramente, se o aparelho permitia a gravação e reprodução sonora, ele deixava escapar 
a possibilidade de reprodutibilidade técnica do som, pois não havia como fazer cópias das 
gravações: uma vez gravado, o conteúdo estava condenado a permanecer no mesmo 
cilindro, tornando-se uma peça única (DE MARCHI, 2005).  

 Whole Earth Catalog foi um catálogo americano de contracultura desenvolvido entre 1968 e 1972, e 42

ocasionalmente em outros anos antes de 1998. Listava vários produtos que estiveram na moda durante este  
tempo, apesar de que o próprio catálogo propriamente dito não fornecia ou vendia tais produtos.

 A World Wide Web designa um sistema de documentos em hipermídia (ou hipermédia) que são interligados e 43

executados na Internet.

 O Fonógrafo é um aparelho inventado em 1877 por Thomas Edison para a gravação e reprodução de sons 44

através de um cilindro. Ele foi o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons.
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 O gramofone  é um exemplo de um equipamento que, além do registro e execução, 45

permite também a duplicação do conteúdo. A partir dessa invenção desponta o que 

conhecemos hoje como a indústria fonográfica. Detentores do conhecimento e dos gravadores 

se especializam em registrar e distribuir material contendo música, comercializando para 

quem pudesse pagar (VASCONCELOS, 2010).  

 Após ter sua tecnologia superada, o gramofone perde espaço para outros equipamentos 

em seguida a Primeira Guerra Mundial. Os novos aparelhos permitem a gravação por 

microfone e usam caixas de som amplificadas para a difusão do áudio. Essa evolução se dá, 

principalmente pelo crescimento dos meios de comunicação de massa, entre eles, o rádio 

(VASCONCELOS, 2010). A indústria fonográfica sofre uma grande revolução em meados da 

década de 1920 a partir da gravação elétrica. O disco desponta e se torna o padrão para os 

registros de material. Cada lado permite até quatro minutos de gravação em um formato de 78 

r.p.m  (DE MARCHI, 2005).  46

 Rádios como RCA , NBC  e CBS  são as primeiras empresas a entender o mercado 47 48 49

do entretenimento baseado no aumento de vendas de discos. A partir disso, essas grandes 

corporações radiofônicas começam a adquirir essas companhias, incapazes de concorrer 

tecnologicamente, se tornando difusoras, gravadoras e detentoras dos direitos dessas 

gravações. Essas recentes indústrias investem em tecnologia para aprimorar essa engenharia e 

pleiteiam um modo de alavancar seus lucros (DE MARCHI, 2005).  

 O gramofone é uma invenção do alemão Emil Berliner de 1888, que servia para reproduzir som gravado 45

utilizando um disco plano, em contraste com o cilindro do fonógrafo de Thomas Edison.

 Rotações por minuto é uma unidade de velocidade angular. Trata-se de uma unidade não-SI, prática. De fato, a 46

unidade SI equivalente é o radiano por segundo. https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotações_por_minuto

 Radio Corporation of America, também conhecida como RCA ou RCA Corporation (a partir de 1969), foi 47

uma empresa norte-americana de eletrônicos, cuja fundação data de 1919. Inicialmente, foi fundada como uma 
subsidiária da General Electric que, em 1932, tornou-se independente devido a uma ação antitruste do governo 
americano.

 A National Broadcasting Company (literalmente Companhia Nacional de Radiodifusão; mais conhecida como 48

NBC) é uma rede de televisão e de rádio comercial americana que é a propriedade carro-chefe da NBCUniversal, 
uma subsidiária da Comcast (também proprietária da Universal Studios).

 A CBS (um acrônimo para o nome antigo da rede, Columbia Broadcasting System, em português: Sistema 49

Columbia de Radiodifusão) é uma rede de televisão aberta comercial americana que é a propriedade carro-chefe 
da CBS Corporation.
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 A década de 1950 trás algumas transformações no mercado. Os Estados Unidos 

passam a ser uma potência mundial a partir do pós-guerra. Além do poderio militar e 

econômico, os americanos começam a exportar cultura; fast food, músicas e filmes atingem o 

mundo todo, obrigando os grandes escritórios fonográficos e se instalar em diversos países, 

fazendo com que seus produtos cheguem em qualquer lugar, independente do dialeto 

(VASCONCELOS, 2010).  

 É nessa época que a televisão desponta e se torna uma nova maneira de ouvir música. 

O aparelho permite que muitas pessoas possam assistir um artista ao mesmo tempo, de 

qualquer lugar do mundo. Os locutores, antes escondidos no rádio, ganham forma e rosto, 

influenciando atitudes e até mesmo a maneira de se vestir. A indústria fonográfica logo 

entende que o público jovem apresenta uma ampla capacidade de consumo, e promove ao 

mercado um estilo de música recém surgido chamado rock n’ roll. Com a popularização dos 

toca-discos, os jovens consomem essa novidade, alavancam as vendas de discos e a partir 

desse novo meio de comunicação, se anunciam diversos ídolos juvenis.  

Artistas da música, da televisão e do cinema, dentre os quais podemos citar Elvis Presley, 
The Beatles, James Dean, Clark Gable e Marilyn Monroe que passaram a ser reconhecidos 
pelo mundo, vendendo milhões, influenciando mais pessoas a seguirem o seu caminho, seja 
aprendendo a tocar instrumentos e formando novas bandas ou nos cursos de teatros 
(VASCONCELOS, 2010). 

Os milhões de discos vendidos corroboraram para que a indústria fonográfica 

aumentasse os seus lucros, possibilitando o investimento em tecnologia para que as gravações 

ganhassem qualidade, e, assim, melhorar ainda mais os produtos oferecidos. Um dos 

exemplos  dessa evolução é o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band  dos Beatles. 

Gravado em oito canais, o disco foi um marco ao apresentar efeitos de sons nas músicas. Mas 

esse processo ainda era muito caro. Os custos para o registro, marketing e distribuição fez 

com que as gravadoras investissem apenas nos artistas que poderiam trazer um retorno 

financeiro garantido (VASCONCELOS, 2010).  

 Anderson (2006) explica que esse método supressor também foi usado no cinema. 

Sem a possibilidade de divulgar todo o material que vinha sendo produzido, os estúdios e 

salas de exibição se limitam a apresentar apenas o que estabelece audiência. Da mesma 

maneira, programas de rádio e televisão, com pouco espaço, desenvolvem critérios para a 
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distribuição dos artistas. O autor ainda diz que a história do entretenimento é movida a hits , 50

e que a melhor maneira de saber a qualidade de um produto é quanto o mesmo faturou em 

bilheteria. "Esse também é o critério para distribuir espaço nas prateleiras das lojas, definir os 

programas que entram no horário nobre da televisão e elaborar as playlists das emissoras de 

rádio” (ANDERSON, 2006, p. 38).   

 O mercado do entretenimento, principalmente o musical, foi governado por esse 

padrão até a disseminação da internet. Essa transformação tornou-se responsável por uma 

nova forma de transmitir a cultura na sociedade, assim como a civilidade a partir das 

comunidades virtuais, oferecendo a possibilidade de novos mercados de consumo 

independente de empresas detentoras dos espaços nas culturas de massa (VASCONCELOS, 

2010). 

 2.2.4 Redes Sociais 

 A mudança de entendimento sobre as relações sociais acerca da localização geográfica 

foi uma das principais transformações diagnosticada pela comunicação virtual, mesmo que a 

Internet não tenha sido pioneira nesse processo de relação social. A comunicação e o 

aparecimento dos meios de transporte são o alicerce para essa dissociação entre território e 

vínculo social. Com a implementação das cartas, telefones e outras ferramentas 

comunicacionais,  surge o que a autora vai chamar de “aldeia global”, em que se permite a 

troca de informações mesmo que não exista a presença do sujeito (RECUERO, 2006, p. 120). 

Martino (2014) explica que esse relacionamento móvel e prático entre seres humanos pode ser 

chamado de redes sociais. Apesar de ser um tema já trabalhado há muitos anos pelas ciências 

humanas, a internet facilita a difusão do termo, principalmente pela agilidade obtida através 

das comunicações digitais: 

Embora seja geralmente utilizada para falar de agrupamentos sociais online, a noção de 
"redes sociais” é um conceito desenvolvido pelas Ciências Sociais para explicar algum tipo 
de relação entre pessoas. O uso da noção de “redes sociais” no ambiente da internet 
significa transpor um modelo de análise social para o espaço virtual, o que requer algumas 
mudanças no conceito. (MARTINO, 2014, p. 55) 

 Um hit single ou apenas hit são termos em língua inglesa que adjetivam uma canção, ou especificamente um 50

single, que se tornou muito popular. Embora por vezes seja utilizado para descrever qualquer canção 
amplamente reproduzidas ou campeã de vendas, o termo "hit" é normalmente reservado para um single que tem 
aparecido constantemente em uma parada musical através do airplay do rádio e/ou vendas comercialmente 
significativas.
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 Essa relação mais líquida, extensa e frágil presente a partir do advento dos meios de 

comunicação e transporte, vai possibilitar essa sociabilidade entre diferentes sujeitos, não 

mais restritos a grupos fechados como povoados e comunidades (WELLMAN, 1997). Corrêa 

(2004) concorda com a afirmação do autor quando diz que a possibilidade de uma 

comunicação instantânea entre sujeitos, altivamente a localização global, permite que os 

indivíduos criem o hábito de se reunir em associações para dividir e partilhar dos mesmos 

interesses. O uso desenfreado das novas tecnologias, principalmente digitais, cria um 

fenômeno de agregação entre as pessoas de uma maneira espontânea. O ambiente virtual se 

torna o ponto de, como afirma a autora: “práticas culturais específicas que constitui a 

chamada cibercultura” (CORRÊA, 2004, p. 4). 

O ciberespaço potencializa o surgimento de comunidades virtuais e de agregações 
eletrônicas em geral que estão delineadas em torno de interesses comuns, de traços de 
identificação, pois ele é capaz de aproximar, de conectar indivíduos que talvez nunca 
tivessem oportunidade de se encontrar pessoalmente. Ambiente que ignora definitivamente 
a noção de tempo e espaço como barreiras. Como há muitos mitos em torno da Internet, é 
necessário esclarecer que a Internet não modifica o comportamento dos internautas, na 
verdade, as pessoas se apropriam da Internet e das suas potencialidades e, assim, 
amplificam a capacidade de se comunicar e de criar (CORRÊA, 2004, p. 5).  

 Embora essa conexão mundial entre sujeitos a partir das redes de computadores esteja 

cada vez mais rápida e abrangente, se estranha o fato de que o indivíduo busca cada vez mais 

se conectar a grupos de pessoas que tenham algo em comum para compartilhar. Essa procura 

pelas mesmas características nos outros acaba sendo uma forma de reconhecimento próprio, 

assim entende-se que a ideia de pertencimento vai afirmar sua identidade (CORRÊA, 2004). 

Döring (apud RECUERO, 2006) acrescenta dizendo que essa construção de identidade virtual 

a partir das comunidades é uma forma de composição de si mesmo. Hall (2001) afirma que as 

identidades híbridas estão tomando o lugar das identidades nacionais. Esse hibridismo 

justifica a colocação da autora quando diz que as comunidades virtuais constroem identidades 

aos sujeitos inseridos nesses grupos. Ainda diz que o fato do indivíduo participar de vários 

grupos a partir dos seus interesses prova essa crise de identidade na pós modernidade, 

refletido nas redes sociais (CORRÊA, 2004). 

A formação de comunidades virtuais é resultado tanto do impacto das novas tecnologias de 
comunicação na estrutura da sociedade, a partir da consolidação de uma cibercultura, 
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quanto do processo de fragmentação das identidades culturais, que é reflexo direto do efeito 
da globalização como característica inerente à modernidade (CORRÊA, 2004, p. 13). 

 As redes sociais apresentam algumas propriedades essenciais para sua caracterização. 

Segunda Martino (2014, p. 56), essa relação virtual se estabelece a partir de uma “lógica de 

ação” em que dinâmica e flexibilidade são entendidas como fundamentais para entender o 

funcionamento dessas redes. A comunicação entre seus participantes determina a performance 

do grupo, assim como a movimentação de pessoas que entram e saem das comunidades. Outra 

maneira de se entender a dinâmica é através do “tipo de conexões” definida pelos usuários. A 

flexibilidade é determinada pela fluidez nas relações. Da mesma forma que um grupo é criado 

em um dia, no outro pode ser extinto, dependendo do tipo de ligação e os elos concebidos por 

esses participantes. Nas relações digitais, diferentemente das relações offline, não existe a 

obrigatoriedade de ligações perduráveis, assim como o usuário está desobrigado de certas 

formalidades, entre elas, as relações exclusivas.     

 A primeira “comunidade virtual” conhecida é de uma atividade comum chamada pen 

pall . Diversas pessoas ao redor do mundo se comunicavam a partir de cartas, se conhecendo 51

e mantendo uma relação a distância. Apesar de ser uma prática voltada para indivíduos, 

também era viável a interação em grupos. Essa mudança do significado de lugar para a 

afabilidade é potencializada pela internet, mesmo que a mesma não tenha sido a precursora na 

comunicação (RECUERO, 2006). 

 2.2.5 Blogs 

 É no início do século XXI que a comunicação sofre uma inovação a partir de uma 

nova ferramenta tecnológica intitulada blog . Esse novo instrumento traz a possibilidade de 52

relação e agregação inconcebível ao jornalismo praticado até então. Há quem defenda que os 

blogs não devam ser considerados artefatos jornalísticos, mas sim um método de relação 

social. E é analisando a maneira como essa rede social se conecta ao mundo que se entende 

seu sucesso a partir de uma dinâmica nas suas ações (Perales Francisco, 2011).  

 Tradução literal: amigo por correspondência.51

 Um blog é um sítio eletrónico cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados 52

artigos, ou postagens ou publicações. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como 
foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um número variável de pessoas, de acordo com a 
política do blog.
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 O blog ou blogue surge como uma substituição ao diário pessoal, uma transposição da 

escrita em papel para a escrita digital. Como consequência ao avanço da internet, os blogs 

deixam de ser apenas ferramentas de informação para se tornarem uma ferramenta de 

recomendação. Despontam vários tipos de blogs: notícias, moda e entretenimento. Outro 

segmento que começa a aproveitar as facilidades comunicacionais dos blogs são as agências 

de marketing, principalmente pelo espaço conquistado na cibercultura a partir da sua 

facilidade de interação (ANDERSON, 2006). Amaral (2009) explica que a possibilidade do 

indivíduo poder contar sua história para outras pessoas através de relatos e experiências 

diárias se torna a principal utilidade do site, popularizando o blog nos primórdios das redes 

sociais.  

 As diversas possibilidades de postagens oferecidas pelos blogs, em sua maioria de 

graça, cria um novo tipo de fenômeno: a publicação de textos sobre a vida de pessoas comuns 

para a leitura de outras pessoas comuns. Homens e mulheres (na maioria dos casos), expõem 

seu dia-a-dia entre outras coisas que possam gerar um interesse alheio. O blog vai se 

comportar de diferentes maneiras, permitindo seu usuário falar sobre qualquer assunto a 

qualquer hora: “a web tem sofrido um processo de transformação nunca antes visto, 

permitindo que cada vez mais pessoas possam postar pensamentos, idéias, reflexões, escrever 

sobre tudo e sobre nada na rede mundial de computadores” (Oliveira, 2009, p. 56 e 57).  

 Como consequência ao surgimento da Internet, não só os detentores de poder e 

econômicos vão ter acesso a cultura. Essa nova ferramenta permite que até os grupos mais 

marginalizados usufruam de todo o tipo de conteúdos disponibilizado na redes sociais.. Esse 

novo processo comunicacional não deve mais ser relacionado apenas com a internet e um 

computador. Eletrodomésticos, celulares, automóveis, televisão já possuem a tecnologia para 

a integração exigida nos dias atuais. Essa condição de interlocução entre os usuários 

transforma a comunicação, inclusive na relação com o próprio corpo se analisarmos 

monitoramentos cardíacos, por exemplo (Anderson, 2006). 

 Alguns desses blogs podem ser lugares para ser visto ou para encontros, mas em 

qualquer dos casos permitem debates e trocas. E é com essa possibilidade de 

compartilhamento que a indústria da música vai recuperar uma realidade perdida. O autor 

explica: "A música talvez seja o bem simbólico mais próximo desta nova realidade. A das 
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altíssimas velocidades de comunicação e transformação do que era físico em algo abstrato e, 

claro, invisível" (Perales Francisco, 2011 p. 1).  

 Shows lotados sempre foram a referência para observar o sucesso de um artista. A 

partir da internet, essa relação ganha novas formas de se analisar a cultura. Como 

consequência a essa nova premissa, o mercado se fragmenta em diferentes vertentes, atraindo 

variados consumidores possibilitado por essa abundância de “micronichos intercomunicáveis 

entre si” (Perales Francisco, 2011 p. 3). Surge então uma oportunidade para aqueles que 

desejam produzir e ofertar suas músicas sem a necessidade de intermediadores. Ao tentar 

mensurar o valor do produto compartilhado virtualmente, se entende que, sem uma legislação 

específica, se torna impossível determinar o valor de uma música distribuída por essas redes 

(Perales Francisco, 2011). 

 2.2.6 Orkut 

 Em 2004 é criada uma rede social que em pouco tempo se torna febre no Brasil. O 

Orkut é uma página em que os usuários fazem um cadastro com seus dados, descrevendo em 

detalhes seus gostos, preferências e perfil. Após esse cadastro, o utilizador varre o website a 

procura de pessoas conhecidas para assim agregar mais um amigo em seu círculo online. 

Simular virtualmente todos os contatos que a pessoa possui na vida offline é o maior objetivo 

deste sítio, facilitando o reencontro, a aproximação e a conexão dos frequentadores do Orkut. 

Dentre seus atrativos estão as comunidades, fóruns, mensagens e chats. Em apenas uma rede 

social, diversos recursos são disponibilizados aos seus usuários, principalmente por reunir em 

apenas um local várias opções de relações (PEREIRA, 2006).  

O orkut.com é um website de comunidade on-line projetado para amigos. O principal 
objetivo do nosso serviço é tornar a sua vida social, e dos seus amigos, mais ativa e 
estimulante. A rede social do orkut pode ajudá-lo tanto a manter relacionamentos existentes 
quanto a estabelecer novas amizades entrando em contato com pessoas que você não 
conhece. A decisão sobre com quem interagir cabe inteiramente a você. Antes de conhecer 
um membro do orkut, você pode ver qual é a sua conexão com ele pela rede de amigos 
(ORKUT.COM, online).  

Primeiramente, só poderiam participar do Orkut aqueles que recebessem um convite por 

email. Milhares de norte americanos são convidados a se tornar membros do site. Esse é um 

dos motivos do sucesso inicial da ferramenta, pois não bastava a vontade de participar, teria 

que ser convidado a isso, gerando uma sensação de privilégio e exclusividade.  
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Para participar do orkut.com, clique no link contido no e-mail que você recebeu [convite] e 
siga as instruções para criar um nome de usuário e uma senha. Se achar que o orkut não tem 
nada a ver com você,  sinta-se à vontade para deletar o convite. Se mudar de ideia no 
futuro, não se preocupe! Ainda estaremos aqui em www.orkut.com. (ORKUT.COM, online) 

 Após algum tempo, deixa de existir a necessidade desse convite. Qualquer pessoa com 

uma conta no Google pode acessar o website. Em poucos meses, o Brasil se torna o país com 

o maior número de usuário do Orkut, estabelecendo um fenômeno sem precedentes nas 

relações, principalmente juvenis (PEREIRA, 2006).  

 Dentre todas as opções de comunicação e compartilhamento existente no Orkut, o que 

o torna um sucesso é, principalmente, os fóruns de discussões. Chamado de comunidade, essa 

opção permite ao usuário se conectar a outros usuários a partir de um interesse pelos mesmos 

temas. As comunidades são fundamentalmente o principal mecanismo para bate-papo  e 

opinião, permitindo aos indivíduos esse encontro virtual para discussões e troca de 

experiência sobre determinado assunto. Mesmo sendo apenas simbólico e imaterial, uma 

comunidade possibilita trocar informações em real time com pessoas do mundo inteiro, 

propiciando uma nova maneira, inclusive, de divulgação (PEREIRA, 2006). 

O orkut permite que você encontre facilmente pessoas que compartilhem seus hobbies e 
interesses, procure relacionamentos afetivos ou estabeleça novos contatos de trabalho. Você 
também pode criar e participar de uma ampla variedade de comunidades on-line para 
discutir eventos atuais, reencontrar antigos amigos de colégio ou até mesmo trocar receitas 
de bolos (ORKUT.COM, online).  

 2.2.7 Fotolog 

 O Fotolog  foi uma plataforma de postagem de fotos. Permitia a seus usuários 53

compartilhar uma foto e receber comentários. Fundado em 2002, o fotolog.com apresentava 

apenas 200 participantes. Em 2006, a ferramenta possuía 5 milhões de inscritos em 

aproximadamente 200 países, tendo os brasileiros como grandes frequentadores. Todas as 

fotos publicadas podiam ser comentadas por outros usuários e ficava exposta na página 

principal do site. Tanto as fotos como os comentários antigos também estavam disponíveis 

 O fotolog foi um site de fotografias, onde seus usuários possuíam a ferramenta de carregar todas suas 53

fotografias armazenadas e compartilhar com os amigos ou outras pessoas de seus círculos. Com o tempo, foi 
perdendo espaço para outras redes sociais, especialmente Facebook e Instagram. Em 2019 o site foi desativado e 
saiu do ar.
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para acesso, sendo membro ou não.A interação permanente e uma interface  simples fizeram 54

do fotolog uma grande ferramenta de socialização a partir das fotos e da possibilidade de 

comentário nas mesmas (RECUERO, 2006).  

 Ao contrário dos blogs que tinham o texto como principal apoio, o Fotolog foi um 

instrumento de publicação de imagens que também podia adicionar ou não um texto. O 

funcionamento desta página se assemelhava muito ao blog, inclusive apresentando algumas 

mesmas funções: Links para outros fotologs, deixar comentários, de fácil operação, etc. A 

comunicação também se revela de uma maneira simples, confiável e assíncrona (PEREIRA, 

2006).  

2.3 O PROTAGONISMO DO FÃ 

  A imagem acima foi recortada do site www.fotolog.com/fresnorock. Embora em 2020 

essa rede não esteja mais disponível online, existem alguns recursos para recuperar 

publicações antigas. A partir do Wayback Machine  consegui reaver algumas postagens feitas 55

no fotolog de 2005 até seu encerramento. Me foquei apenas em algumas dos anos 2000 para 

exemplificar como a internet se tornou a maior ferramenta usada pelo emo para sua 

divulgação.  

 Voltando a imagem acima, essa era a descrição usada pela banda Fresno no fotolog em 

12/10/2005. Nessa época a banda já se assume como emocore e utiliza a nomenclatura para se 

caracterizar perante aos leitores do blog. Apesar das fotos e o guestbook  não estarem 56

disponibilizados , é de extrema importância observar como a banda trabalha o marketing 57

 O conceito de Interface é amplo, pode expressar pela presença de ferramentas para o uso e movimentação de 54

qualquer sistema de informações, seja ele material, seja ele virtual.

 Wayback Machine é um banco de dados digital criado pela organização sem fins lucrativos Internet Archive e 55

que arquiva mais de 475 bilhões de páginas da World Wide Web desde 1996. https://pt.wikipedia.org/wiki/
Wayback_Machine

 Espaço utilizado para comentar as publicações. 56

 Apenas algumas publicações são recuperadas na sua totalidade. A maioria apresenta apenas o texto divulgado. 57
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utilizando essa ferramenta. Se antes eram necessários cartazes espalhados pela cidade, 

chamadas em rádio, jornais e até televisão para a divulgação de um show, com o advento da 

internet basta uma postagem para que a informação chegue imediatamente em qualquer lugar 

do mundo.   

 O convite para os fãs não eram apenas para o comparecimento em shows, mas 

também para ajudar a banda em outros produtos disponibilizados pela banda. Nesta mesma 

postagem, a Fresno faz diversas solicitações, entre elas o pedido para ajudar em uma votação 

para melhor clipe disponibilizado em um canal de televisão do Rio Grande do Sul.  

 A publicação se sucede com um agradecimento aos fãs pelos pedidos feitos para  a  

participação da banda em um renomado festival de música.   

 Abaixo a solicitação da banda aos fãs para entrar em contato com as rádios para pedir 

a execução das músicas da Fresno nas mesmas. As rádios citadas eram as mais ouvidas na 

época e grandes responsáveis por alavancar a carreira de um artista, inclusive nacionalmente.   

 A postagem se encerra com diversos links para o download das músicas e onde os fãs 

podem adquirir os discos físicos. Lembrando que, no início da carreira, a Fresno ainda não 

tinha contrato com uma gravadora para a distribuição dos álbuns, sendo os próprios 

integrantes responsáveis pelo marketing. 
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 Três anos após a postagem acima o resultado por tanta dedicação dos fãs a banda. 

Abaixo o print de uma publicação da Fresno agradecendo aos fãs o disco de ouro recebido 

pela Arsenal Music . A gratidão ao público deixa claro a importância da cultura de fãs para o 58

movimento emo. 

 Arsenal Music foi uma gravadora e produtora de pop rock do Brasil, criada pelo produtor musical e 58

empresário Rick Bonadio em 2001. Ela era distribuída pela Abril Music de 2001 a 2003, pela Sony BMG de 
2003 a 2006 e pela Universal Music de 2006 a 2012. Durante a parceria da Universal Music, a Arsenal distribuiu 
os lançamentos das gravadoras Interscope Records, Geffen Records e A&M Records. Hoje ela não existe mais, 
pois o selo foi comprado pela Universal Music em janeiro de 2012, e seu ex-dono Rick Bonadio, hoje só possui 
o selo Midas Music, com novos artistas, aonde seus antigos da Arsenal, não se encontram mais. https://
pt.wikipedia.org/wiki/Arsenal_Music
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Com a NX Zero não foi diferente. Cada postagem da banda no fotolog traziam dados 

de eventos, locais para compra de materiais da banda, pedidos de ligação para rádios, etc. O 

que chama a atenção nas duas bandas é a gratidão que os mesmo dispõe aos seus fãs. A 

maioria dos posts traz um agradecimento por algum movimento executado por seus 

seguidores. Na primeira imagem abaixo, a banda comunica que uma canção já está disponível 

em um site de compartilhamento de músicas e que já o merchan  estará pronto para os shows 59

do nordeste. 

 O próximo print destaca mais uma vez a importância dos fãs para o sucesso de um 

artista em tempos digitais. Quanto mais pedidos as grandes corporações midiáticas recebem 

de pessoas, mais propenso ficam de atender a esse chamado. A NX, assim como a Fresno 

foram os precursores desse movimento no Brasil, o que rendeu, inclusive, diversos prêmios 

aos mesmos em consequência a votações populares.   

 As duas publicações acima datam do ano de 2006. A banda caminhava a passos largos, 

mas ainda distante do tão almejado mainstream. Um ano depois, busco uma postagem da NX 

e mais um agradecimento, só que dessa vez pelo efeito do trabalho dos fãs. 

 Merchandising é uma ferramenta de Marketing, formada pelo conjunto de técnicas responsáveis pela 59

informação e apresentação destacada dos produtos no ponto de venda, de maneira tal que acelere sua 
rotatividade.
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3. OBJETOS DE ANÁLISE 
  

 3.1 Os objetos 

 As bandas que analisarei neste trabalho tiveram seu auge nos anos 2000. Não que não 

tenham relevância nos dias atuais, mas o objetivo desta dissertação é fazer uma análise textual 

e sonora desses grupos em uma determinada época no Brasil. O emo esteve em voga no país 

entre os anos de 1998 até 2010, e é, dentro desse momento, que foco a pesquisa. Neste 

capítulo também explico a relação dos objetos de estudos com a pedagogia, o que justifica o 

trabalho no campo da educação. Para tal, faço uma breve contextualização sobre o conceito de 

pedagogia cultural e o ensino não institucionalizado. 

3.2 PEDAGOGIA CULTURAL 

  

 3.2.1 Uma breve contextualização: o ensino não institucionalizado 

 O conceito de cultura, inicialmente direcionado ao cultivo de vegetais, a partir do 

século XVIII, em virtude da revolução industrial, passa a fazer parte, no contexto inglês, por 

um significado mais amplo, que envolve a ideia de cultivo da mente humana. Por tal acepção 

se difunde a abordagem de cultura, a qual se entende como atrelada à sociedade e às ideias de 

um povo (ANDRADE, 2016). Eagleton (2011), ao trazer sua definição, sinaliza que o termo, 

o qual significa cultivo, um cuidar, de algo que cresce, propõe pensar o que tal designação 

sugere, o de uma correlação, marcada pela dialética entre “o que fazemos ao mundo e o que o 

mundo nos faz” (EAGLETON, 2011, p. 11). Nesse sentido, indica que a natureza produz 
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cultura e essa cultura, por sua vez, transforma essa natureza. Tal relação, vinculada à natureza, 

significa o que está em torno do indivíduo, e também, dentro dele (EAGLETON, 2011). 

 Williams (apud NELSON, TREICHLER, GRASSBERG, 2019), em sua abordagem 

sobre os Estudos Culturais, indica que o conceito de cultura é uma das palavras mais 

complexas da língua inglesa. Isso porque o autor explica que sua definição envolve uma 

emergência social de respostas à mudança histórica. Contudo reconhece que não apenas na 

tradição britânica, mas em outras sociedades, apresentou-se a necessidade de transformações. 

Entre significados associados à cultura, entende-se aspectos que envolvem domínios 

simbólicos e materiais, o que reforça ser, por isso, um modo de vida completo que integra 

aspectos materiais, intelectuais e de âmbito espiritual. A cultura, portanto, sob a perspectiva 

do autor, envolve inclusive as práticas mais simples do cotidiano e está relacionada ao 

comportamento simbólico de uma comunidade, em suas ações mais corriqueiras: desde como 

organizam suas casas, o que comem, o que compram (WILLIAMS apud NELSON, 

TREICHLER, GRASSBERG, 2019). 

 A importância da cultura no âmbito social é discutida com mais intensidade ao longo 

do século XX, pelos marxistas da Escola de Frankfurt . A crítica desses pensadores estava 60

voltada à indústria cultural, na medida em que indicavam estar a serviço do sistema 

capitalista. Nesse sentido, eles sinalizavam que, devido a mercantilização da cultura, tanto as 

manifestações culturais populares estariam sendo negligenciadas, assim como a arte erudita. 

Essa abordagem conduzia a outros pensamentos, como os de Max Horkheimer  e Theodor 61

Adorno , por volta da década de 1930, os quais indicavam que a indústria cultural captava os 62

populares e incentivava o consumo (ANDRADE, 2016). 

 Discussões como essa conduziram a uma compreensão de cultura, especialmente para 

os pesquisadores da área da pedagogia cultural, que levem em conta a ideia de que os sinais 

culturais podem ser interpretados de distintas formas e, por essa razão, ao se entender que 

significados também envolvem interpretação, os profissionais da educação precisam 

considerar só as “estruturas institucionais discursivas” nas quais estão inseridos, uma vez que 

 Escola de Frankfurt é uma escola de teoria social e filosofia, particularmente associada ao Instituto para 60

Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt/Francoforte, na Alemanha.

 Filósofo e sociólogo alemão. Intelectual da Escola de Frankfurt.61

 Filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor alemão. É um dos expoentes da chamada Escola de Frankfurt, 62

juntamente com Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, entre outros.
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elas integram também o cenário social e político e as relações de poder que são englobados 

pela atmosfera cultural (ANDRADE, 2016, p. 25).  

  Pesavento (2004) expõe que é necessário pensar em cultura como significados comuns 

construídos e compartilhados pelos homens com vistas a explicar o mundo. Traz ainda que:  

Cultura é uma forma de expressão e tradução da realidade que se faz de forma simbólica, 
ou seja, admite-se que os sentidos conferidos às palavras, às coisas, às ações e aos atores 
sociais se apresentam de forma cifrada, portanto já um significado e uma apreciação 
valorativa (PESAVENTO, 2004, p. 15).  

 Tal aspecto remete ao conceito de identidade, na medida em que ela é estabelecida 

pela subjetividade, diferença e pelo juízo de valor que é dado à experiência. Identidade e 

cultura, portanto, envolvem o indivíduo e a coletividade e as marcas simbólicas que os 

definem. 

  Os Estudos Culturais têm como foco desassociar o conceito de cultura com a produção 

apenas de específicos grupos sociais, conhecidos também como produções de alta cultura. 

Cabe a esse ramo do conhecimento desconstruir relações hierárquicas que indiquem alta ou 

baixa cultura. Em consonância com esse campo, está a pedagogia cultural, uma vez que seu 

conceito envolve problematizar e estabelecer relações entre educação e cultura da mídia de 

modo a compreender as produções de identidades. Destaca-se que a pedagogia cultural não se 

concentra apenas no ambiente escolar institucionalizado, mas visa compreender a educação 

como uma prática social. Isso, ao se utilizar de artefatos culturais como filmes, teatro e 

música, entre outros, possibilita reconhecer formas de apreensão da realidade pelos sujeitos e, 

por sua vez, a constituição dos valores sociais imbricados pelos modos de viver dos 

indivíduos e pelos artefatos consumidos pela sociedade (VARGAS, 2016). 

 Ao referenciar uma pesquisa de Santos, que investigou a relação entre a constituição 

de identidade de jovens estudantes secundaristas e práticas culturais relacionadas às músicas 

por eles escutadas, Vargas (2016) reflete sobre os resultados dessa pesquisa, sinalizando que 

as músicas devem ser entendidas não como reflexo de protesto de uma sociedade, mas como 

elemento que integra a produção desses sujeitos. A música possibilita a experiência do 

indivíduo com ele mesmo, uma vez que o repertório musical ouvido por esses estudantes com 

frequência acaba por possibilitar que se compreenda como se constitui e como experienciam 

aspectos de sua subjetividade. Pode-se, por exemplo, entender como as meninas formam e 
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sentem sua feminilidade. Tal artefato, portanto, permite auxiliar no entendimento de como os 

jovens, bem como os demais indivíduos, aprendem e se diferenciam por meio de 

representações, as quais são produzidas e reproduzidas com base no consumo desse artefato, 

considerando o espaço em que vivem e se socializam, reforçando ou reeditando as marcas 

simbólicas que envolvem, nesse caso, a música (VARGAS, 2016).  

  Não apenas a música, mas outras manifestações artísticas eram relacionadas a classes 

sociais; estabelecia-se o gosto das elites como vinculado ao de “alta cultura” assim como de 

gosto vulgar o adotado pela classe baixa e, tais escolhas não se mantinham em campos 

opostos (BAUMAN, 2013). A pós-modernidade é trazida por Bauman (2013) por meio do 

termo “tempos líquido-modernos”, uma vez que ele percebe a contemporaneidade a partir de 

sua fluidez, e, tal como ocorre com os líquidos, as formas consecutivas de vida em sociedade 

não são capazes de manterem seu aspecto por um largo tempo. Como sinaliza o autor, 

“dissolver tudo o que é sólido” (BAUMAN, 2013, p. 16) é uma das características definidoras 

da vida moderna. Ele a compreende como a arena que comporta uma batalha constante e 

mortal que é travada contra qualquer tipo de paradigma.  

 Sob essa perspectiva, remete ao conceito de cultura, especialmente na esfera artística, 

a qual demarca ser modelada para que se ajuste à liberdade de escolha do indivíduo, bem 

como sua responsabilidade por tal decisão. Entende essa designação como uma política de 

vida gerenciada pelo próprio sujeito, o qual arca pelas consequências de suas opções. O autor 

reforça que a cultura está vinculada a ofertas e proposições, não a proibições e normas. A 

cultura desempenha uma função de homeostato, já que possibilita identificar e conduzir a 

mudança, visto que ela se estabelece num mercado de consumo voltado para a rotatividade 

(BAUMAN, 2013). A sociedade atual é caracterizada por consumidores e a cultura manifesta-

se pelo arsenal de artigos voltados ao consumo; compete-se pela atenção para angariar 

potenciais clientes. 

3.3 AS BANDAS 

  

 3.3.1 Fresno 

 A Fresno surge em 1999 como uma banda de colégio. Após uma reunião no Grêmio 

Estudantil da escola em que frequentavam, Lucas, Gustavo, Pedro e Leandro decidem fazer 
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versões de músicas punks com a única finalidade de se divertir. A data oficial da formação da 

Fresno é do dia quatro de dezembro de 1999 a partir do primeiro ensaio ocorrido na casa do 

Pedro. Após alguns encontros, a banda decide fazer covers de diversos outros estilos, 

deixando de lado a proposta inicial. Em meados dos anos 2000, Bruno entra na banda como 

baixista. É nessa época que a Fresno, então chamada de Democratas, realiza o primeiro show 

em um festival de bandas estudantil. As primeiras composições são datadas desse período. 

Com influências do hardcore, versões acústicas são gravadas e logo se espalham pela 

Internet. Também pela Internet descobrem que já existe uma banda com o nome de 

Democratas, e, após uma sugestão do Lucas, batizam a banda de Fresno. 

 No final de 2001, a Fresno grava sua primeira demo  intitulada O Acaso do Erro. O 63

EP  contém seis faixas, em sua maioria composta por Lucas, que, após a saída do vocalista 64

Leandro durante as gravações, assume os vocais.  

A sonoridade da banda é ríspida, grave e muito bem dosada para com as letras escritas por 
Lucas Silveira. As guitarras tornam o desenvolvimento das canções, principalmente em "Se 
ao Menos Você Voltasse", acompanhadas da bateria comandada por Pedro, algo próximo ao 

 Demo tape ou fita demo é uma gravação musical demonstrativa amadora, feita em estúdio ou não, sem 63

vínculo com gravadoras, para estudos musicais, ou primeiras propostas do que futuramente pode vir a ser um 
álbum de música. https://pt.wikipedia.org/wiki/Demo_(música)

 Extended play (EP) é uma gravação em disco de vinil, formato digital ou CD que é longa demais para ser 64

considerada um single e muito curta para ser classificada como um álbum musical. https://pt.wikipedia.org/wiki/
Extended_play
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surrealismo. A fácil identificação com as letras, que também acabou se tornando algo 
recorrente com as canções no futuro da banda, chama a atenção já nos primeiros minutos. 
Lucas comprova que todos os sentimentos represados no interior de uma pessoa, se 
expressados de maneira certeira, resultam em um trabalho formidável. Sem dúvida, a 
melhor faixa do EP é "Se Algum Dia Eu Não Acordar", finalizando muito bem essa 
primeira fase da banda, que logo em seu primeiro trabalho, já dava indícios de que se 
tornaria um grande nome do rock brasileiro. http://projetoalienista.blogspot.com/2016/01/
review-fresno-o-acaso-do-erro.html    

 Dois anos após o lançamento do primeiro EP, a Fresno volta ao estúdio para a 

gravação do seu primeiro álbum chamado Quarto dos Livros. Totalmente independente, o 

disco apresenta as primeiras influências de bandas emos nas composições. É a partir desse 

álbum que a Fresno começa a despontar nacionalmente. Músicas como “Stonehenge" e “Teu 

Semblante” vão possibilitar que a banda faça as primeiras turnês nacionais sem apoio 

midiático algum.   

Graças a um belo marketing e divulgação via internet, este debut-album dos gaúchos do 
Fresno foi bem aguardado pelo público e dificilmente irá decepcionar os fãs do conjunto. O 
som dos meninos é um emocore na linha das bandas de Deep Elm misturado com hardcore 
predial, porém com vocal português, coisa que descaracteriza um pouco o rótulo de 
emocore e os deixa com uma personalidade a mais. São 10 faixas que esbanjam EMOção 
em todas suas vertentes: raiva, dor, tristeza, melancolia, alegria etc, tudo isto acompanhado 
de guitarras oitavadas, violões e cozinha técnica e melódica. Algumas canções chegam ao 
ápice da calmaria, como "Carta", outras são energeticamente pop, como "Carpe Diem" e 
"Teu Semblante" (esta última, a melhor do disco), ou seja, tem pra todo mundo (CRUZ, 
2003). http://zp.blog.br/?m=reviews&t=1&id=615 
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STONEHENGE 
…E talvez você estranhe ao me ouvir 
Não costumo me comunicar assim 
Mas preste atenção quando a chuva cair 
Você vai me ver 
Já tentei ser mais do que eu sempre fui 
Mas esqueci que é impossível crescer 
Pois todo o sangue que nas minhas veias flui 
Ainda não conseguiu aquecer meu coração 

Inabalável 
Não há como fazer você parar pra pensar 
Como eu tenho agido nos últimos dias 
Em que eu lhe vi 
Você não merece tudo que eu ouso sentir 
Você não merece tudo que eu ouso sentir e dói demais 

E dói demais ter você assim 
Nunca há paz pra você nem pra mim 
Por isso eu quero saber o que fazer 
E nada mais parece te abalar 
E nada mais te faz rir ou faz chorar 
Não há ninguém aqui pra você provar que existe 
Não há ninguém aqui pra você provar que existe. 

"Eu estava sentada na sala de aula com o olhar perdido para o menino que sentava na minha 
frente, a classe estava em caos, o professor já tinha desistido da matéria, mas na minha 
cabeça só passava a decepção de saber que dois dias atrás eu estava no estado mais 
lastimável que já me encontrei. Uma amiga reconheceu a desesperança no olhar daquela 
adolescente de 16 anos que tinha passado pela primeira decepção amorosa da vida e disse: 
“olha, escuta essa música, eu sei que não vai melhorar, na verdade, vai piorar, mas um dia 
você vai ver sentido nisso.” A música tinha o nome mais estranho que eu já tinha visto, 
Stonehenge. Para quem não sabe o significado dessa palavra, Stonehenge é um alinhamento 
megalítico da Idade do Bronze, localizado no sul da Inglaterra, mas a ligação do nome da 
música com o sentido dela até hoje eu não sei. O fato é que aquela letra me tocou, foi o meu 
primeiro contato com a banda, e a partir daí o circulo de sentido começou a ter seus efeitos. 
Aquele dia eu saí mais cedo da escola e marquei de cabeça o nome da banda, que até hoje é 
apenas o nome de um rio, de uma cidade e de uma árvore” (Depoimento de Jamile Ferraz 
no blog https://umeusemvoce.wordpress.com/2015/08/06/a-fresno-ja-falou-por-voce/) 
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O depoimento da fã Jamile Ferraz na citação acima expõe de uma maneira direta a 

relação da pedagogia com o movimento emo. Ao sugerir escutar a música, a colega passa uma 

mensagem através da banda. As palavras da canção são didáticas, e, mesmo que provoque um 

sofrimento imediato, serve para que no futuro algumas coisas sem sentido adquiram 

significados e que esse relacionamento que se encerra possa ter servido de experiência para os 

próximos que virão. Ao longo dos três blocos em que a canção está dividida, Stonehenge 

conta a história de uma amizade entre o autor e uma menina. Fica claro logo nos primeiros 

parágrafos que essa amizade se transforma em paixão aos olhos do compositor, que faz de 

tudo para que esse desejo seja recíproco.  

 Segundo o autor da música Stonehenge , Lucas Silveira, a escolha do nome é uma 65

analogia feita ao monumento erguido na Inglaterra  centenas de anos antes de Cristo com uma 

paixão adolescente: “Uma bela e impenetrável fortaleza” escreveu Lucas em seu livro 

intitulado Eu Não Sei Lidar (2015). Em um primeiro momento, ao analisar a letra da obra, o 

que chama atenção é o uso de reticências para iniciar o texto. Segundo Vilarinho (2019), ao 

usar esse tipo de pontuação, principalmente no início da fala, o autor tenta demonstrar 

subjetividade e emoção ao leitor (no caso, ouvinte). Mesmo que as reticências sugiram 

subjetividade, a letra é clara e direta em atingir seu propósito. Diferentemente do que acontece 

em outros estilos musicais, no emo não existe a necessidade de disfarçar sentimentos. Assim 

como visto nos capítulos anteriores deste trabalho, a pós modernidade permite que o sujeito se 

exponha no texto, na postura, na interpretação e na vida. 

 Não farei uma análise de parágrafo por parágrafo, mas sim de alguns pontos que 

considero importante destacar:  

Já tentei ser mais do que eu sempre fui 

Mas esqueci que é impossível crescer 

 As frases acima representam duas características advindas da pós-modernidade: a 

exposição do sentimento e a juventude como protagonista. A insegurança se apresenta na  

 Stonehenge é uma formação de enormes e pesadas pedras (cada uma com aproximadamente cinquenta 65

toneladas) arranjados em forma circular. Localizada a 130 km a oeste de Londres na planície de Salisburg, os 
maciços arcos esperam pacientemente o nascer do sol todos os dias nos últimos cinco mil anos. https://
www.infoescola.com/historia/stonehenge/
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parte em que diz Já tentei ser mais do que eu sempre fui. É muito difícil admitir que 

simplesmente a menina não está interessada, ou por qual motivo acarretou essa falta de 

interesse. A insegurança faz com que o autor procure o problema que a afasta, e assim tentar 

superar para ser aceito. Ele tenta ser mais. Ele quer ser mais.  Vieira e Stengel (2012) 

explicam: 

torna-se uma obsessão viver para o momento e viver para si e não para os que virão na 
posteridade. As pessoas desejam o bem-estar pessoal, a segurança psíquica, a saúde. No 
entanto, esta auto absorção intensa revela uma crescente insegurança perante a 
complexidade da vida pós-moderna e uma desesperança em tentar entender ou modificar a 
sociedade; tudo isto mascarado com o nome de crescimento pessoal.  

  

 “Inabalável”, “chuva”, “esquecer”, “dor”, “sangue” e “chorar" são lamúrias do 

compositor para caracterizar ao ouvinte o tamanho da sua decepção amorosa. A emoção já se 

apresenta nos primeiros acordes maiores com sétima maior . A introdução é marcada pelo 66

bumbo da bateria simulando um batimento cardíaco. O instrumental é cru, sem efeitos, uma 

herança dos precursores punk e hardcore. A distorção nas guitarras vai ser usada do meio para 

o fim fazendo com que a canção se desenvolva em uma crescente até chegar no único refrão, 

gritado e lamentado na dolorida interpretação vocal do cantor, encerrando a música quase que 

apoteoticamente. Vale salientar que, diferentemente do padrão da maioria das músicas do 

rock, introdução/parte a/refrão/parte b/refrão/parte c/refrão/fim, Stonehenge se apresenta 

como uma história com início, meio e fim. Sem repetições. Introdução, desenvolvimento e 

conclusão. Embora os fãs manifestem diversas versões sobre o real significado dessa música, 

Lucas explica que, anos depois, a única e óbvia conclusão é que a menina “não era a fim de 

mim”.  

 Em 2004, já com um grande público conquistado através da Internet, principalmente 

pelo surgimento do Orkut e Fotolog, a Fresno lança seu segundo disco: O Rio, A Cidade, A 

Árvore mantém as mesmas influências do álbum anterior acrescentando pitadas de outros 

artistas emo que despontam no cenário internacional, como o Dashboard Confessional . Esse 67

  O acorde de sétima maior é o acorde utilizado no Modo Maior forma natural que são os 1º ,4º grau do Campo 66

Harmônico maior(Jônio, Lídio respectivamente) e no Modo Menor forma Harmônica(VII+) ou Melódica(VI+ e 
VII+). https://pt.wikipedia.org/wiki/Acorde_de_sétima

 Dashboard Confessional é uma banda estadunidense de rock alternativo, de Boca Raton, Flórida, liderada pelo 67

compositor e guitarrista, Chris Carrabba (ex-vocalista da banda Further Seems Forever). A banda é tida como 
uma das responsáveis por popularizar o movimento emo. https://pt.wikipedia.org/wiki/Dashboard_Confessional
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trabalho é responsável por apresentar a banda para o grande público, principalmente pela 

canção “Onde Está” que atinge as paradas de sucesso em diversas plataformas.  

Este foi o álbum em que realmente a banda conseguiu rotular suas canções como hits, e 
merecidamente. Com exceção de "Onde Está", que foi composta por Lucas, Vavo e 
Tavares, todas as demais são de autoria de Lucas. "Orgulho", a canção que abre o CD é uma 
de suas mais ousadas canções, e melodicamente poderosa para uma introdução. A já citada 
faixa "Onde Está", comprova ser a melhor parte deste material, sendo ovacionada por fãs e 
críticos até hoje. Este também é o trabalho em que a ríspida bateria comandada por Pedro, 
faz toda a diferença, impondo em diversas vezes a marca que a banda manteria futuramente 
como o melhor representante do emocore nacional. A excelente canção "Evaporar", possui 
a alma dos trabalhos anteriores (O Acaso do Erro e Quarto dos Livros) e aparenta não se 
enquadrar no álbum, mas de certa forma, acaba funcionando aqui como uma despedida 
desta fase da banda. O perceptível desenvolvimento da banda, comprova que este álbum foi 
um de seus mais importantes. Pode ser definido também, como o último com a "pegada de 
garagem" musical, já que no seu trabalho sucessor (Ciano, que seria lançado em 2006), a 
Fresno atingiu um novo nível de maestria que se mantém até hoje. http://
projetoalienista.blogspot.com/2016/01/review-fresno-o-rio-cidade-arvore.html 
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Figura 18 -  Capa do álbum O Rio, A Cidade, 
A Árvore (2004). https://pt.wikipedia.org/
wiki/O_Rio,_a_Cidade,_a_Árvore



ONDE ESTÁ 
Já tentei fazer com que você voltasse 
Também já tentei sozinho encontrar a solução 
Pra acabar com essa dor que hoje assola o meu coração 
Já tentei fazer com o que você parasse 
De brincar com o meu sentimento e me ouvisse então 
Por um momento pra eu tentar te convencer que nada foi em vão 
Nada foi em vão 

Tenho medo que pra ti eu seja apenas mais um que te quer 
Você vai me ouvir no rádio e achar que é uma música qualquer 
Preste atenção 
Cada verso só pra ti que eu vou cantar (pra ti que eu vou cantar) 
Cada palavra que eu expresso visando te agradar 
Não é o bastante pra tu perceber quão grande é o meu amor 
E a minha dor 
Já tentei de tudo pra você voltar 
Já tentei ser mais feliz só pra fazer você chorar 
Não vejo resultado, só meu coração que vê a dor 
Uoh, ooh 

Não há nada que eu possa fazer 
Pra ter você de volta pra mim 
Eu sento e tento ao menos entender 
O que eu fiz de tão ruim 
Mas eu não sei (eu não sei) 

Onde está 
Todo amor que eu te dei? 
Foi pra onde que eu não sei? 
Só tristeza e solidão... 
Vão ficar marcadas no coração 
Nisso eu te dou razão 
É impossível viver só 
Sorrindo…  
  

"um trechinho dessa música marcou tanto meu primeiro namoro "tenho medo que pra ti eu 
seja apenas mais um que te quer", tava no comecinho da relação a gente trocando sms a 
noite toda e ela me mandou esse trecho quando a gente foi se despedir uma noite, e que 
declaração, eu senti que meu amor era correspondido, que meus medos tbm eram os dela, e 
nunca fomos apenas mais uma na vida da outra. Meu primeiro amor, meu grande amor, 
nossos anos foram lindos mas seguimos por caminhos diferentes, obrigada Fresno por ter 
embalado tantos momentos, até os mais tristes, pois assim como começou com uma música 
da fresno terminou tbm, eu soube que era o fim quando ela me mandou "Duas lágrimas" 
certa noite em meio aos papos de idas e voltas... hoje em 2019 ainda lembro como se fosse 
ontem que eu tivesse recebido esse sms. Só gratidão, Fresno <3". Rena. https://
www.youtube.com/watch?v=1OrozZDnWe4 
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Assim como Stonehenge, Onde Está é uma música que fala sobre perda. Um amor não 

correspondido e ignorado. Mas ao contrário da canção anterior em que o autor jamais 

conseguiu qualquer tipo de relação amorosa com a sua inspiração, dessa vez ele tenta uma 

reaproximação, reatar um relacionamento,  mesmo sem entender o que causou tal separação. 

A citação acima coloca mais uma vez a relação das letras da Fresno com a pedagogia cultural. 

Em dois momentos a depoente discorre sobre como o texto a auxiliou tanto para o início  

quanto para o final do namoro. As palavras que faltam no vocabulário adolescente são 

preenchidas por tais letras. O público emo não possui maturidade suficiente para formar 

personalidade ou experiência para discernir certos acontecimentos normais da juventude, 

assim se abraçando nas palavras dos seus ídolos, construídas a partir de vivências pessoais e 

repassadas como um alento para as próximas gerações. Saliento também que essa relação  

relatada por Rena, iniciada e terminada tendo a Fresno como trilha sonora, foi um 

relacionamento homossexual, vivido de maneira aberta e divulgado sem culpa nas redes 

sociais.  

 Onde Está também possui apenas um refrão. Lá no final da canção. Mais uma vez o 

autor opta por uma história contínua e sem repetições, nos mesmos moldes de Stonehenge. No 

punk se compunha muito dessa maneira, músicas rápidas, secas, diretas. Nos primórdios do 

emo é quase a mesma coisa, apesar de que nessa obra já se enxergue muito do hardcore 

melódico nas guitarras abafadas da primeira estrofe. Ainda que a caixa da bateria não seja em 

semínima  (como a maioria das músicas do hardcore), a modulação das vozes e a explosão  68

instrumental/vocal no refrão já dão indícios dessa separação que começa a acontecer entre  o 

punk/emo. Cada bloco da música transmite sensações diferentes, fazendo com que o ouvinte 

foque no que está acontecendo, pois a canção não é intuitiva e previsível (introdução/parte a/

refrão/parte b/refrão/parte c/refrão/fim), utilizando um conjunto de acordes e cadências que 

despertam angústia em um primeiro momento, mas que se transforma em sensação de 

esperança na sua conclusão.  

 Muitas palavras se repetem no texto emo. Por ser um estilo de escrita que permite uma 

exposição sem medo, as lamentações vão ser representadas em discursos reincidentes, com os 

mesmos atributos: Pra acabar com essa dor que hoje assola o meu coração é a terceira frase 

da música e já coloca duas expressões que se sucedem em quase todas as composições emo da 

 Em uma música com o denominador 4, a semínima é o pulso. A batida do metrônomo. 68

76



época: dor e coração. Essa dor pode ser emocional e realmente física. Assim como visto no 

capítulo anterior, para curar uma dor psíquica, o indivíduo emo provoca uma dor carnal para 

assim tentar amenizar a tristeza. O coração simboliza o amor. E o emo nada mais é que um 

coração partido. Você vai me ouvir no rádio e achar que é uma música qualquer refere-se aos 

novos meios de comunicação estabelecidos na pós modernidade. Já tentei de tudo pra você 

voltar e Eu sento e tento ao menos entender, o que eu fiz de tão ruim remete também ao 

estudo da música anterior em que o autor tem a certeza que o problema está nele, e assim 

deve fazer de tudo para ser que possa novamente ser aceito (insegurança). Já tentei ser mais 

feliz só pra fazer você chorar talvez seja a frase mais emblemática da música, em que o autor, 

ao não conseguir o amor alheio, tenta provocar uma situação de igual sofrimento para sua 

inspiração, mais uma vez concluindo que a dor é a solução para a resolução do conflito. O 

refrão apresenta todas as armas para um texto dramático, reutilizando conceitos e falas 

comuns para expressar seu sentimento: Onde está/Todo amor que eu te dei?/Foi pra onde que 

eu não sei?/Só tristeza e solidão…/Vão ficar marcadas no coração/Nisso eu te dou razão/É 

impossível viver só/Sorrindo… 
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Figura 19 - Depoimento Yago. https://www.youtube.com/watch?v=1OrozZDnWe4



DUAS LÁGRIMAS 
Uma lágrima rolou do meu olho ao perceber 
Que era a última vez em que eu ia ver você 
Outra lágrima rolou dentro do meu coração 
Ao ver a velocidade com que as vidas vão em vão 
Quando eu menos esperei, nada mais eu encontrei 
Havia desaparecido a lágrima que eu chorei 
Mas aquela que escorreu, no meu peito lá ficou 
A gota de gosto amargo, com o frio cristalizou 

E eu quero saber como proceder 
Pra esquecer da tua voz, do teu viver 
Porque eu apenas quero caminhar 
Sem ter que olhar pra trás 
E ver você vivendo em paz 

E você sabe que eu já sofri demais aqui 
E não vejo a hora de poder ficar junto de ti 
E onde você estiver, estarei em coração 
Em alma e espírito, através dessa canção 

Enquanto a sua ida puder fazer alguém chorar 
É sinal que a sua vida ainda não deve acabar 
Já que não há saída, eu posso apenas imaginar 
Como seria a minha vida sem a sua pra me alegrar 

"Enquanto a sua ida puder fazer alguém chorar, é sinal q a sua vida ainda n deve acabar”.  
Esse trecho, me faz refletir pra crlh, das vezes em q eu já quis q a morte me levasse. E 
quando estou em mim, vejo q ainda tenho mt oq viver, pq há os q amo, e q me amam. Eu 
crio forças, ser forte é exaustivo. Tento honrar minha vida, mas estou cansada, mas tento ser 
forte. De qualquer forma, obg por essa bela canção q smp me ampara. Beatriz Honorato. 
https://www.youtube.com/watch?v=IRI72sRk6h8 
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Confesso que a escolha das músicas para análise não foram aleatórias. Destaquei três 

canções que apresentam os textos que considero mais “emo" da banda Fresno. Claro que é 

minha opinião, principalmente ao fazer uma relação com todo o aporte teórico usado neste 

trabalho. Mas ao estudá-las, observei algumas semelhanças que passaram despercebidas na 

escolha das mesmas. As três músicas possuem semelhantes estruturas, se diferenciando das 

convenções utilizadas no rock (introdução/parte a/refrão/parte b/refrão/parte c/refrão/fim). 

Duas Lágrimas também possui apenas um refrão, mas diferentemente das primeiras 

analisadas, o ápice da música acontece no meio e não no final. Inúmeras palavras secundam 

os três textos: coração, chorar, esquecer, olhar, sofrer, dor. Nesta última, aparecem algumas 

outras como lágrima, peito, amargo, paz, alma, espírito…Palavras que, soltas não significam 

nada mais que um conjunto de letras, mas colocadas perfeitamente em uma frase dentro de 

um contexto, pode servir apenas como entretenimento ou como norte para alguém que se 

encontra em desespero.   

 Como a música não se apresenta em uma ordem convencional, começo a análise pelo 

final: Enquanto a sua ida puder fazer alguém chorar/É sinal que a sua vida ainda não deve 

acabar. Foram essas palavras que ajudaram uma fã a não atentar contra a própria vida (vide 

depoimento acima). Coincidentemente, Lucas (2015) conta que escreveu o texto justamente 

por perdas que teve ao longo da vida. “Eu não conseguia conceber a ideia de alguém morrer 

jovem” destaca o autor ao explicar o porquê da canção se chamar Duas Lágrimas:  

Cunhei essa expressão para descrever os dois tipos de lamento que a gente tem na vida: 
aquele momentâneo, no calor da hora, do desespero repentino ou da tristeza de ocasião, 
aquele que passa e que a vida nos faz esquecer pois precisamos seguir em frente. E aquele 
outro, que às vezes nem transborda em lágrimas, mas acumula dentro de nós, quase como 
um câncer, uma angústia amarga e perene, que às vezes nem sabemos que existe, de fato, 
até sermos exposta a ela. É sobre essa segunda lágrima que eu quis falar nessa música. É 
essa vontade repentina de deixar tudo e partir daqui, e a tristeza de se ver incapaz de fazê-lo 
(SILVEIRA, 2015). 

 Harmonicamente falando, Onde Está e Duas Lágrimas se assemelham muito. As duas 

canções apresentam a mesma tonalidade (Ré) e semelhante sequência de notas nas primeiras 

estrofes: 

79



Onde Está 

D 

Já tentei fazer com que você voltasse 

F#m                                                             G 

Também já tentei sozinho encontrar a solução 

                                                                              Em            A 

Pra acabar com essa dor que hoje assola o meu coração 

Duas Lágrimas 

D                       F#m                                 G 

Uma lágrima rolou do meu olho ao perceber 

                            Gm                                D 

Que era a última vez em que eu ia ver você 

                          F#m                                 G 

Outra lágrima rolou dentro do meu coração 

                          Gm                                           D 

Ao ver a velocidade com que as vidas vão em vão 

 As duas músicas começam apenas com uma guitarra e a voz, sem introdução. Duas 

lágrimas está dividida em quatro blocos. O primeiro, como foi dito, é a primeira parte que 

inicia com o vocal e a guitarra. Após quatro frases, segue a mesma sequência harmônica, mas 

com a infusão do baixo e da bateria. Como característica da Fresno, a música vai crescendo 

até chegar ao seu ápice em um refrão oitavado, melódico e, nesses casos, com um 

questionamento:  

Duas Lágrimas: E eu quero saber como proceder/Pra esquecer da tua voz, do teu viver.  

Onde Está: Onde está/Todo amor que eu te dei?/Foi pra onde que eu não sei? 

Stonehenge: E dói demais ter você assim/Nunca há paz pra você nem pra mim/Por isso eu 

quero saber o que fazer 
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 Assim como o depoimento da menina que desistiu da morte por causa dessa música, 

outros testemunhos são encontrados com facilidade em redes sociais. No YouTube, dentre 

tantos relatos de ajuda, chama a atenção o de um seguidor que diz: “…e pensar que esse final 

ia tá me mantendo vivo uns 14 anos dps o.o”. Dentre tantas virtudes, a música tem sido, na 

pós modernidade, uma orientação para muitas pessoas. Seja apenas por entretenimento, ou 

como auto-ajuda, toda e qualquer palavra que seja entendida pelo receptor, torna o compositor 

em um agente dessa pedagogia cultural tão evidente e necessária nos dias atuais.   

 A Fresno sai definitivamente do underground com o lançamento do álbum Ciano em 

2006. O terceiro disco da banda conta com onze músicas inéditas e três regravações do 

primeiro trabalho do grupo. Canções como “Quebre as Correntes” e “Alguém que te faz 

sorrir” vão fazer com que a banda entre de vez no mainstream. As aparições na MTV se 

tornam rotina, assim como execuções em rádios e os downloads pela Internet. Nesse mesmo 

ano, Bruno deixa a banda e é substituído por Rodrigo Tavares (Esteban) que, além de amigo 

dos integrantes,  ajudou a  produzir os discos anteriores.  
“Ciano” não foi só impactante para a carreira da Fresno, que naquele contexto já era uma 
banda grande demais para os clubes underground do Brasil, como também para o público 
do grupo. O registro já começa com a poderosa “A Resposta”, canção que responde à 
última faixa do trabalho antecessor dos gaúchos, “O Rio, A Cidade, A Árvore”, “Pergunta”. 
Uma faixa que deixa clara as pretensões da Fresno com o material. Na sequência uma das 
músicas mais populares da carreira da banda, “Quebre As Correntes”. Primeiro single do 
disco, foi a música que fez a Fresno estourar – ainda mais – nas rádios e teve seu videoclipe 
executado até a exaustão em programas de televisão da época. Além disso, a música é uma 
das primeiras da carreira da banda onde a composição é destinada, de modo geral, ao 
ouvinte. Até então as composições sempre tinham uma atmosfera pessoal, que era 
interpretada por cada pessoa do público de forma diferente. Outra grande característica de 
“Ciano” é que o álbum é carregado de composições que abordam uma temática até então 
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Figura 20. Capa do álbum Ciano (2006). https://
pt.wikipedia.org/wiki/Ciano_(álbum)



discreta nas canções da Fresno. Até então, eram comuns canções voltadas pra aflição 
pessoal materializada por destroços amorosos e lembranças ruins. Porém, todo adolescente 
sabe que não são somente essas as aflições que alguém na volta dos seus 15, 16 anos vive 
(PARDO, 2016). https://br.nacaodamusica.com/posts/resenha-ciano-2006-fresno/ 

 Em 2008 a Fresno lança o premiado disco Redenção. O trabalho rende um disco de 

ouro para a banda, que, nessa época já é empresariada pelo renomado empresário e produtor 

Rick Bonadio . O ano marca também a saída do baterista Pedro, sendo substituído por Bell 69

Ruschel. Vale salientar que esse álbum apresenta composições mais pop, se distanciando 

assim das raízes hardcore da banda. Em alta nos principais meios de comunicação, a Fresno 

participa de diversos projetos, entre eles o Estúdio Coca-Cola com Chitãozinho e Xororó e a 

apresentação no Show da Virada da Rede Globo.  

Esqueça a angústia da guitarra, o choro em profusão e a ansiedade adolescente de querer 
acelerar sempre um pouco mais. Quebrar diariamente os vínculos com o passado fez do 
quarto disco do Fresno um rompimento com aquela agonia juvenil. Não apenas uma ruptura 
calcada em relacionamentos, mas também com o cenário que o quarteto de Porto Alegre 
rascunhou por árduos oito anos. Nessa highway, o prêmio de banda revelação na MTV, em 
2007, as 30 mil cópias vendidas de maneira independente ? de seus três primeiros álbuns ? 
e os mais de 20 estados percorridos pelo Brasil cristalizaram a tendência da banda para ser 
um fenômeno da atual geração. Dos milhões de downloads via internet desde 2003, o grupo 
conduzido pela voz de Lucas Silveira entendeu a responsabilidade que cabia a ele: era 
necessário sair de vez do saco hardcore melódico (chamado por alguns de emo) que foi 
colocado quando estourou em 2006, com o álbum Ciano. Redenção, primeiro disco lançado 
pela dupla Universal/Arsenal, poderia ganhar a alcunha de recomeço. Os teclados na 
abertura de "Sobre Todas As Coisas Que Eu..." alertam para o que aguardar nas 12 faixas 
seguintes. Se anteriormente os riffs eram catalisados pelo hardcore californiano, agora, 
Keane e Coldplay são as referências. A temática permanece a mesma. Mesmo assim, amor 
e amargura admitem um requinte. "O CD está pop, bem produzido e com letras mais 
sofisticadas", fala Lucas. "Dei um duro para acrescentar versos maduros." Seguido deles, há 
a disciplina do vocalista. "Antes minha voz parecia desesperada. Agora está suave", 
comemora. 

A faixa título, mesmo quando levada ao extremo no refrão "...desligue o rádio e a TV, 
porque no seu domingo eu vou aparecer...", ganha sutileza na voz maturada do cantor. A 
canção fala de ex-namoradas e dá a feição do que os rockstars nos seus 25 anos falam na 
mesa de um bar. A música de trabalho, "Uma Música", é simples. Pilha pelo refrão e pela 
necessidade de ser uma válvula de escape. Riffs como o de "Europa" e "Passado" são 
marcantes e provam o quanto os anos de estradas fazem bem. O da primeira traz à cabeça 
os anos 80 enquanto o da segunda refresca com seu quê de Foo Fighters. Já "Milonga" 
fecha o CD de forma amargurada. Segundo Lucas "é a música que vai fazer muita gente 
repensar sua opinião sobre a Fresno” (BEZZI, 2008). https://www.vagalume.com.br/fresno/
biografia/ 

 Ricardo "Rick" Bonadio (São Paulo, 21 de junho de 1969) é um produtor musical, compositor, músico multi-69

instrumentista, engenheiro de som e proprietário do estúdio Midas e da gravadora Midas Music. https://
pt.wikipedia.org/wiki/Rick_Bonadio
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Em 2009 todo o trabalho e dedicação da banda é recompensado por prestigiados 

prêmios da música nacional. A Fresno conquista o troféu de Artista do Ano no Prêmio 

Multishow, Melhor Banda Pop e Artista do Ano no Vídeo Music Brasil da MTV. Além das 

premiações coletivas, Lucas vence como melhor vocalista e Tavares como melhor baixista no   

VMB.  

 Considerado pelos fãs e pela crítica especializada como um dos melhores trabalhos da 

banda, o disco Revanche é lançado em 2010. Com um texto mais maturado e guitarras 

pesadas, a banda apresenta canções como “Revanche” e “Minha História Não Acaba Aqui”, 

além de “Porto Alegre”, inspirada na saudade da cidade natal da banda radicada em São Paulo 
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Figura 21 - Capa do álbum Redenção. https://
www.letras.mus.br/fresno/1101989/ 

Figura	22	-		Estúdio	Coca-Cola	(2008).	Fresno	e	Chitãozinho	e	Xororó.	http://
newsfresno.blogspot.com/2015/02/estudio-coca-cola-zero-2008-fresno-



desde 2006. Ainda em 2010 a banda é convidada para participar do DVD de 30 anos de um 

dos maiores grupos do Brasil: Roupa Nova.  

Logo de cara, a banda mostra que não estava exagerando quando falava que esse seria o 
trabalho mais pesado de sua carreira. O que se ouve na primeira faixa, que leva o mesmo 
nome do CD, é de assustar os desavisados: riffs pesados que conduzem a música inteira, 
uma cozinha consistente e bem trabalhada e vocais raivosos dão a tônica aqui e em outros 
momentos do registro. "Die Luge", "A minha história não acaba aqui" e "Relatos de um 
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Figura 23 - VMB. https://redetelevisao.wordpress.com/
2009/10/02/banda-fresno-e-a-grande-vencedora-do-
vmb-2009/

Figura 24 - Capa do álbum Revanche . https://
www.letras.mus.br/fresno/1493997/
(2010)..e952952585984d0ba17fbd765fd77e0d



homem de bom coração" são as faixas mais pesadas do CD, juntamente com a já citada 
"Revanche" e que possuem as mesmas características citadas acima, lembrando bandas 
como RAMNSTEIN e MUSE por se utilizarem de efeitos e sons eletrônicos em meio ao 
peso das guitarras distorcidas. Obviamente os momentos mais calmos não ficariam de fora, 
e o primeiro single do album, a canção "Deixa o tempo", mostra que além de a FRESNO 
não perder a mão em fazer boas músicas com apelo pop a banda amadureceu em suas 
composições, trazendo melodias que fogem ao lugar comum das baladas genéricas tão 
comuns às rádios e às bandas do Hard Rock dos anos 80. Utilizando muito bem efeitos de 
guitarra viajantes, pianos, camas de teclado e sintetizadores que dão um ar moderno e atual 
com melodias e duetos vocais entre Lucas e Tavares, o ouvinte mais aberto a novas 
propostas pode se surpreender, mais uma vez, com canções como a bela "Quando crescer", 
a dançante "Se você voltar" e a agradável "Eu sei” (FERNANDES, 2011). https://
whiplash.net/materias/cds/127847-fresno.html 

  

 A Fresno completou 20 anos de estrada em 2019. Após o Revanche, a banda lançou 

mais três álbuns de estúdio, que não foram destacados neste trabalho por não representar mais 

o estilo emo. Embora consolidados longe da caracterização que permeia essa dissertação, a 

Fresno segue transmitindo sua proposta para os fãs, que até hoje, encontram nas palavras do 

compositor Lucas Silveira conforto para seus problemas e combustível para as alegrias. 
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Figura 25 -  Gravação DVD Roupa Nova 30 
anos. http://ego.globo.com/Gente/Noticias/
0,,MUL1604147-9798,00-
SANDY+E+FRESNO+CANTAM+COM+ROU
PA+NOVA+EM+SAO+PAULO.html
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 3.3.2 NX Zero 

 A NX Zero, ou simplesmente NX como é chamada pelos fãs, surge em 2001 em São 

Paulo a partir do vocalista e guitarrista Yuri Nishida. Primeiramente chamada da NX Zero 

Granada, a banda, um power trio  na época, muda o nome apenas para NX Zero (Nexo Zero) 70

após a saída do vocalista Yuri, que leva consigo o nome Granada para utilizar em outro 

projeto. Em 2004, já com Di Ferrero nos vocais, os paulistas lançam seu primeiro disco 

chamado Diálogo?, que, apesar de produzido por uma gravadora de pequeno porte, alcança a 

marca de 200 mil cópias vendidas.  

 Em 2006, ainda independente, a NX alcança a primeira posição em um programa 

especializado em música chamado Disk MTV , fato esse que chamou a atenção da Universal 71

Music, uma das maiores gravadoras do mundo. Nesse mesmo ano, a banda lança seu segundo 

disco chamado NX Zero. O primeiro single desse trabalho foi um sucesso absoluto nas 

paradas musicais, elevando o NX a um status de importante nome da música no cenário 

nacional. Além De Mim proporciona a banda o Prêmio Multishow 2007 na categoria 

“Revelação”. Ainda em 2007, a NX grava o “Especial MTV Estúdio Coca-Cola” em parceria 

 Um power trio é um formato de banda de rock and roll popularizado na década de 1960. O power trio 70

tradicional é composto por uma guitarra, um baixo e uma bateria. https://pt.wikipedia.org/wiki/Power_trio

 Disk MTV foi um programa de televisão brasileiro da MTV Brasil especializado em música. Estreou em 22 71

de outubro de 1990, dois dias depois da MTV Brasil entrar no ar. Era a versão brasileira do programa da MTV 
americana Dial MTV,trazendo os clipes mais votados pela audiência do canal, que mescla clipes de pop, rock, 
hip hop e outros estilos. https://pt.wikipedia.org/wiki/Disk_MTV 
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Figura 26 - Fresno, 2019. https://
www.acritica.com/channels/entretenimento/news/
fresno-anuncia-data-da-turne-alegria-cancelada-
em-manaus
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com o gaúcho Armandinho . A música escolhida para tal é Razões e Emoções, que vem a ser 72

o maior single da banda até os dias atuais. Para completar o ano de ascensão, ganham os 

prêmios “Hit do Ano” e “Artista do Ano” do VMB.    

 Entre os anos de 2007 e 2008, os paulistas atingem o ápice da carreira. O lançamento 

do terceiro single intitulado Pela Última Vez vem acompanhado de vários outros importantes 

registros para o trabalho da banda, entre elas a participação do vocalista Di Ferrero na canção 

All Good Things da cantora canadense Nelly Furtado. Em julho de 2008, a NX lança o seu 

segundo álbum por uma importante gravadora: Agora. O disco contribui com mais um hit de 

 Armando Antônio Silveira da Silveira (Porto Alegre, 22 de janeiro de 1970), mais conhecido pelo seu nome 72

artístico Armandinho, é um cantor e compositor brasileiro de reggae e pop. https://pt.wikipedia.org/wiki/
Armandinho_(cantor)
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Figura 27 -  Capa álbum Diálogo? https://
www.discogs.com/pt_BR/NX-Zero-Diálogo/
release/9597458

Figura 28 - Capa do álbum NX 
Zero. https://pt.wikipedia.org/
wiki/NX_Zero_(álbum) 

Figura 29 - VMB. http://g1.globo.com/Noticias/
Musica/0,,MUL138409-7085,00-
PITTY+E+NXZERO+DIVIDEM+PREMIOS+NO+
VMB.html
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sucesso para a  banda. O single Cedo ou Tarde conquista o primeiro lugar nas paradas. Ainda 

em 2008 a banda conquista mais três prêmios no VMB, além de uma premiação individual 

para o vocalista Di no canal a cabo Nickelodeon, em que o mesmo é auferido pelo prêmio 

slime.    

 Em 2009, a banda lança o álbum Sete Chaves tendo a canção Espero a Minha Vez 

como o primeiro single do trabalho, música essa que permitiu que, pela quinta vez, a NX 

alcançasse a primeira posição nas paradas musicais. Além do mais, a banda conquista o 

prêmio de "Melhor Banda do Ano" no Domingão do Faustão. Em 2010 o grupo lança o álbum 

Projeto Paralelo, mas já muito distante do emocore, não será analisado por esse trabalho. 

Depois de mais alguns trabalhos lançados, em junho de 2017 a banda anuncia uma pausa por 

tempo indeterminado. 
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Figura 30 - Capa álbum Agora. https://
pt.wikipedia.org/wiki/
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Figura 31 - Capa do álbum Sete Chaves. https://
www.vagalume.com.br/nxzero/discografia/sete-
chaves.html



CEDO OU TARDE 
Quando perco a fé 
Fico sem controle 
E me sinto mal, sem esperança 
E ao meu redor 
A inveja vai fazendo  
As pessoas se odiarem mais 
Me sinto só (me sinto só) 
Mas sei que não estou (mas sei que não estou) 
Pois levo você no pensamento 
Meu medo se vai (meu medo se vai) 
Recupero a fé (recupero a fé 
E sinto que algum dia  
Ainda vou te ver 
Cedo ou tarde, cedo ou tarde 
Cedo ou tarde 
A gente vai se encontrar 
Tenho certeza, numa bem melhor 
Sei que quando canto você pode me escutar 
Você me faz querer viver 
E o que é nosso está guardado em mim  
E em você, e apenas isso basta 

Existiam varias brigas em casa, meu irmão e eu presos no meio por sermos crianças. Até 
que um dia minha mãe foi embora e nos deixou por quase 10 anos... um pouco antes de 
ir,ela tinha me dado o cd "agora" do NX0 qe tinha essa musica, eu escutava todos os dias, 
lembro de chorar todos os dias no banho, sair com os olhos vermelhos e dizer qe foi o 
shamppo qnd me perguntavam na sala, chorava todas as noites até dormir tentando entender 
pq ela tinha feito tal coisa.Nunca contei isso pra ngm, me perguntavam sobre ela e eu 
apenas dizia qe tinha morrido pq na minha cabeça seria mais facil de explicar. Giih 
Tamburi. https://www.youtube.com/watch?v=XdglM81b4g8 
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RAZÕES E EMOÇÕES 
Dizer, o que eu posso dizer 
Se estou cantando agora pra você 
Ouvir com outra pessoa 
É que às vezes acho 
Que não sou o melhor pra você 
Mas às vezes acho 
Que poderíamos ser 
O melhor pra nós dois 
Só quero que saiba 
Entre razões e emoções 
A saída é fazer valer a pena 
Se não agora 
Depois não importa 
Por você 
Posso esperar 
Sentir, o que posso sentir 
Se em um segundo tudo acabar 
Eu não vou ter como fugir 
É, é que às vezes acho 
Que não sou o melhor pra você 
Mas às vezes acho 
Que poderíamos ser 
O melhor pra nós dois 
Só quero que saiba 
Entre razões e emoções 
A saída é fazer valer a pena 
Se não agora 
Depois não importa 
Por você 
Posso esperar 
Posso esperar 
Mas entre razões e emoções 
A saída é fazer valer a pena 
Se não agora 
Depois não importa 
Por você 
Posso esperar 
Eu posso esperar uoh uoh 
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Razões e emoções é o maior sucesso da NX Zero até hoje não por acaso. A música 

apresenta vários argumentos que propiciam ao fã o desejo de ouvi-la diversas e diversas 

vezes, e, em muitos momentos, se enxergar nas palavras que compõe o texto. A questão visual 

também contribuiu para que a banda atingisse o topo da música brasileira. Até hoje os fãs da 

NX comentam o clipe dessa música, que mostra apenas os integrantes simulando uma 

apresentação. O apelo visual nunca foi sexual. Eram pós adolescentes com franjas lisas 

escorridas pelo rosto, lápis preto contornando os olhos, atitudes que remetem ao hardcore e 

letras falando de amor. Com essa temática, a NX foi considerada a melhor banda do Brasil em 

2007 a partir dessa canção, que apresenta um instrumental soft com refrões chicletes, daqueles 

que ficam por muito tempo na cabeça, mesmo tendo ouvido apenas uma vez. 

 O rock em geral ainda sofre (e comemora) uma influência direta da música barroca. 

Razões e Emoções apresenta uma sequência harmônica já saturada na música popular, e 

encontrada, por exemplo, na Suite Air de J. S. Bach .  73

 Eb                              Cm/D                                Cm                       Bb 

Dizer, o que eu posso dizer/Se estou cantando agora pra você/Ouvir com outra pessoa 

Apesar da banda estar inserida no mesmo estilo da Fresno, os dois grupos se distanciam 

bastante na forma de composição. Se na Fresno o Lucas centraliza o processo, na NX esse 

trabalho era dividido com o resto dos integrantes, principalmente nas figuras do Di e do Gee. 

As duas músicas aqui analisadas da NX Zero estão dentro do padrão da maioria das bandas de 

rock (introdução/parte a/refrão/parte b/refrão/parte c/refrão/fim), e, longe de ser um demérito, 

o ouvinte se sente mais seguro, mesmo que inconscientemente, ao ouvir diversas vezes o 

refrão. Talvez seja por esse motivo que a NX tenha emplacado mais músicas que a Fresno nas 

paradas de sucesso, mas não tenha tido fãs tão fiéis ao ponto da banda continuar existindo. A 

canção inicia com um tema na guitarra de quatro notas. Após dois compassos, bateria, baixo e  

uma outra guitarra se juntam ao riff de introdução, complementadas pela voz alguns 

compassos adiante. A estrutura da música é bem direta, após a curta estrofe o refrão já se 

 Johann Sebastian Bach (Eisenach, 21 de março de 1685 — Leipzig, 28 de julho de 1750) foi um compositor, 73

cravista, Kapellmeister, regente, organista, professor, violinista e violista oriundo do Sacro Império Romano-
Germânico, atual Alemanha. https://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
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apresenta sem demora. Mas deve-se ressaltar dois momentos da letra, o primeiro antes de 

chegar no refrão: 

É, é que às vezes acho/Que não sou o melhor pra você 

 Mais uma vez o texto expõe de maneira clara e explícita um sentimento de 

insegurança trazido pelo autor. Já não se estranha mais o fato de a música começar com um 

lamento em que a pessoa amada está ouvindo com outro alguém, mas se observa nos jovens 

essa incapacidade de reconhecer e aceitar acontecimentos normais dessa fase adolescente, e 

assim punem-se por não aceitar quem são nessa fase da vida.  

Se não agora/Depois não importa/Por você/Posso esperar 

 Esse tipo de exposição por uma figura masculina nas frases acima não são normais em 

uma sociedade basicamente machista. Tanto o artista emo como o fã emo são rotulados muitas 

vezes como homossexuais justamente por expressar, sem filtros, o que está sentindo. Voltando 

a análise do texto, mesmo sabendo que a inspiração da música está com outra pessoa, o autor 

diz que vai esperar porque é o que ele sente nesse momento. Se não for agora, vai ser depois. 

Muitíssimo diferente do punk, o compositor só vai falar sobre amor, e, normalmente, um 

relacionamento que não deu certo. Todas as palavras cantadas são entendidas pelos fãs como 

um manual, pois se o cantor da NX Zero pode esperar um amor não correspondido, qualquer 

um pode.  

 A canção Cedo ou Tarde é uma homenagem do guitarrista Gee para seu pai, falecido 

quando o músico tinha apenas dois anos de idade. Embora a letra tenha sido escrita pelo 

vocalista Di Ferrero, o texto demonstra exatamente o sentimento que se tem ao viver a perda 

de um ente querido. A música fala de esperança, fé e uma vontade de continuar, porque cedo 

ou tarde eles vão se encontrar. Gee teve a idéia de escrever uma canção em forma de carta 

para seu pai, e assim que as palavras se tornaram frases, o texto se transformou em um hino 

para os fãs da banda, principalmente para aqueles que precisavam superar uma ausência. 

Abaixo alguns depoimentos retirados de redes sociais sobre a relevância de Cedo ou Tarde: 
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Perdi meu pai a poucos dias, hoje entendo a mensagem que a música passa ! . Juliana 
Santos. https://www.youtube.com/watch?v=XdglM81b4g8 

 Perdi meu filho há menos de dois meses. uma hora a vida é generosa e o reencontro 
acontece..Gui cedo ou tarde, a gente vai se encontrar! Priscila Aguiar. https://
www.youtube.com/watch?v=XdglM81b4g8 

MÃE 20/08/19 cedo ou tarde agente vai se encontrar...s2 "  Jefferson Santos. https://
www.youtube.com/watch?v=XdglM81b4g8 
  

No dia do lançamento desta musica eu estava no ensino médio e tinha uma menina na 
minha sala a qual tudo nós fazíamos junto éramos estremamente ligados, dai ela morreu e 
essa musica marcou meus 16 ~ 17 anos, quando cheguei na escola todos já sabiam menos 
eu, estava ouvindo esta musica no fone meus amigos me abraçaram chorando e me 
contaram o fato, essa música me faz refletir muito a perda de pessoas queridas e me faz 
lembrar que devemos dar valor a família e as pessoas que ainda se encontram conosco. 
Aruk Barnardino. https://www.youtube.com/watch?v=XdglM81b4g8 

Essa letra se ainda não fez sentido na sua vida, um dia vai fazer, aproveite o tempo que vc 
tem com qm vc ama. Valdicas. https://www.youtube.com/watch?v=XdglM81b4g8 

Eu e minha irmã amávamos essa música, ouviamos juntos sempre. Hoje, cinco anos após a 
morte dela, eu ainda volto aqui para ouvir sozinho, esperando o dia do nosso encontro!<3. 
xxlsxxful. https://www.youtube.com/watch?v=XdglM81b4g8 

 São infinitos os relatos de fãs por todas as redes sociais detalhando experiências e 

como a música ajudou nesse processo de luto. Fica claro quando a música deixa de ser apenas 

um entretenimento para se transformar, às vezes, nas únicas palavras que realmente confortam 

o sujeito. Tanto a Fresno quanto a NX Zero atingiram o seu público através do discurso. A 

questão visual e sonora também foi muito importante no processo de consolidação dos 

artistas, mas os ensinamentos trazidos na redação fizeram com que as duas bandas atingissem 

um patamar em que a banda  deixa de ser um produto apenas recreativo para se tornar um 

fundamento para seus fãs, fazendo com que, os mesmo retribuam em forma de propaganda 

para seus ídolos.  

 Razões e Emoções e Cedo ou Tarde são músicas que elevaram a NX a um patamar de 

grandes artistas nacionais, embora nada disso teria sido possível sem a ajuda dos fãs.  Os 

prêmios conquistados, como VMB e o Prêmio Multishow são escolhas populares. O público 

vota durante um tempo e o resultado é divulgado no evento. É a partir do emo que a cultura de 

fãs se estabelece no cenário nacional. Claro que deve se considerar os antigos programas 

infantis, por exemplo, em que milhares de cartas chegavam diariamente às emissoras, mas a 

tecnologia acelerou processos, e principalmente, proporcionou aos fãs o reconhecimento dos 

artistas por tais contribuições.  
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Chega escorre uma lágrima, lembro dos anos de 2007, 2008, 2009... NXZero, MTV, Orkut, 
MSN, Emos, onde o rock dominava a rádio, aquelas novelinhas tipo Rebeldes, todo mundo 
era feliz e nem sabia. Hoje se pudesse voltar no tempo eu aproveitaria mais isso tudo, foi 
tão bom. Hoje em dia as pessoas só querem escutar funk, essas merdas que nem deve ser 
chamada de música, sem nenhuma cultura. Murilo Kämpfer #CG100K (2019). https://
www.youtube.com/watch?v=7KbY8QT0CGI 

 O saudosismo que os fãs emos tem dessa época diz muito a questão do pertencimento. 

Hoje a tecnologia é muito maior, mas nos anos 2000 era tudo novidade, e poucos artistas 

dominavam essas ferramentas para poderem ser usadas como marketing. A importância dos 

fãs foi fundamental para o alastramento das bandas emos no Brasil. Com a NX não foi 

diferente, tendo nos seus admiradores a principal arma de divulgação. Isso vai acarretar em 

uma bola de neve, pois o fã, ao fazer o seu papel de compartilhar seu objeto de culto, aos 

poucos vai se sentindo uma peça dessa engrenagem, participando de fóruns, grupos, 

comunidades, e, em alguns casos, até uma linha direta com a banda, influenciando outro 

jovens a fazer o mesmo. Por isso, muitos fãs deixam de seguir uma banda quando a mesma 

entra no mainstream, pois acredita que o artista, ao “se vender para o sistema”, cria uma 

barreira entre o ídolo/fã.  
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Figura 32 - NX Zero, 2017. http://www.hcnoar.com/post/2017/11/01/NX-Zero-lanca-video-
do-novo-DVD-Vem-saber-mais!.aspx

http://www.hcnoar.com/post/2017/11/01/NX-Zero-lanca-video-do-novo-DVD-Vem-saber-mais!.aspx
http://www.hcnoar.com/post/2017/11/01/NX-Zero-lanca-video-do-novo-DVD-Vem-saber-mais!.aspx
http://www.hcnoar.com/post/2017/11/01/NX-Zero-lanca-video-do-novo-DVD-Vem-saber-mais!.aspx
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3.4 A PEDAGOGIA DO EMO 

 As discussões sobre educação permeiam as escolas, a academia, as reunião de pais, 

etc. Educar nos dias atuais tem sido um desafio pelas mudanças que ocorrem a todo momento, 

fazendo com que, muitas vezes, a escola fique sobrecarregada e com uma responsabilidade 

que não deveria ser somente dela. A pedagogia cultural auxilia nesse processo, ensinando  

também aquilo que não faz parte do currículo escolar. As alegrias, tristezas, decepções, cair, 

levantar, são práticas vivenciadas no dia a dia do jovem, e muito comum para todos. Na 

escola não existe espaço para a “matéria da vida”, e é aí que os artefatos culturais se impõe 

como uma ferramenta de auxílio para o indivíduo.   

 Acredito que a música tenha uma grande importância na formação do sujeito, não só 

por questões cognitivas que não foram discutidas neste trabalho, mas também por aspectos 

sociais que se estabelecem na pós modernidade em que o jovem deixa de ser apenas uma 

ponte da infância para a fase adulta para se tornar protagonista em uma sociedade de consumo 

e totalmente digital. Esse protagonismo traz consigo responsabilidades e autonomia, e muitas 

vezes o jovem não está preparado para tais atribuições. O emo funcionou como um suporte 

para esses indivíduos diretamente nos anos 2000, permitindo que, através da música, os fãs 

constituam um vínculo direto com seus artistas preferidos, criando uma sensação de 

pertencimento e inclusão mesmo para aqueles sozinho em frente a um computador.  

 Os vários relatos fãs disponibilizados neste trabalho mostram como a música pode ser 

entendida com uma pedagogia, e mais, serve como um porto seguro para o jovem identificado 

com o emo. A idéia de poder demonstrar tudo o que está sentindo sem ser rotulado por isso 

fez com que o movimento ganhasse adeptos e fixando esses artistas na sua rotina diária. 

Interessante saber que a música é reconfortante para muitos, trazendo palavras que as vezes 

faltam nas relações cotidianas, até mesmo dentro de casa. Encerro esse tópico trazendo mais 

uma vez o depoimento de uma fã que poupou a própria vida ao escutar a música Duas 

Lágrimas da Fresno:  

"Enquanto a sua ida puder fazer alguém chorar, é sinal q a sua vida ainda n deve acabar”.  
Esse trecho, me faz refletir pra crlh, das vezes em q eu já quis q a morte me levasse. E 
quando estou em mim, vejo q ainda tenho mt oq viver, pq há os q amo, e q me amam. Eu 
crio forças, ser forte é exaustivo. Tento honrar minha vida, mas estou cansada, mas tento ser 
forte. De qualquer forma, obg por essa bela canção q smp me ampara. Beatriz Honorato. 
https://www.youtube.com/watch?v=IRI72sRk6h 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho esforçou-se em  provocar uma reflexão sobre como se construiu a 

identidade emo através da música e das novas mídias sociais estabelecidas na pós 

modernidade. A discussão começa com uma contextualização do conceito de juventude 

baseado em uma sociedade de consumo, e, principalmente, entender o papel do jovem como 

protagonista enquanto consumidor e produtor de cultura. Amparado por Maffesoli, busquei 

mostrar como os grupos se constituem a partir de emoções e desejos compartilhados, para  

assim entender por quais motivos o emo surgiu tão rapidamente, com tantos adeptos e 

também, tão questionado por muitos.  

 Após um incursão sobre a juventude e as contraculturas que se mostraram na 

contemporaneidade, busquei fazer uma historicização sobre o objeto de estudo desse trabalho. 

Muito importante conhecer os precedentes de um estilo para assim poder compreendê-lo, 

poder analisá-lo com mais argumentos e trazer para o leitor as formas musicais que se faziam 

antes do emo se constituir enquanto estilo musical, principalmente no Brasil. O estudo 

continua com uma pesquisa sobre o emocore em si, mostrando como o estilo desembarcou no 

país, quem são suas referências e quais os protagonistas desse movimento. Muito oportuno 

citar como a cultura de fãs foi diretamente responsável pela propagação do emo, fazendo com 

que esses fãs deixem de ser admiradores passivos para sujeitos imprescindíveis na condução 

da carreira de um artista emo a partir da era digital. Nesse mesmo capítulo estabeleço essa 

relação de como o emo foi impulsionado pelas plataformas digitais que começavam a se 

instituir como protagonistas nessa nova forma de comunicação. Por fim, apresento exemplos 

de como a internet foi utilizada pelo movimento para se tornar o principal suporte de 

marketing dos mesmos.  

 No último capítulo procurei apresentar uma relação entre o emo e a pedagogia 

cultural. Ao entender que se a música é sim responsável por determinar padrões, a mesma 

pode servir de alicerce para jovens, principalmente em idade escolar. Essa conexão foi vista 

na análise de três músicas da Fresno e duas da NX Zero. Recortei algumas partes das canções 

e apresentei alguns conceitos evidenciados na pós modernidade e que se encontram no texto. 

Não só as letras foram analisadas, mas também o instrumental, para assim entender a 

transição entre o punk e o emo nas formas e estruturas musicais ocorridas ao longo dos anos. 

É muito importante também destacar a carreira dos dois artistas analisados, considerando 
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como surgiram, como se mantiveram e como chegaram ao topo em um mercado totalmente 

novo para a época. A breve apresentação de carreira feita neste trabalho mostra um pouco de 

como as duas bandas evoluíram na questão artística, musical e como produto.  

 Escolhi esse tema pelo pertencimento já explicado na introdução deste trabalho. Mas 

muito mais que isso, estudar como a música trabalha na formação de personalidades me 

deixou ainda mais intrigado pelo assunto. Interessante também destacar que esse foi o 

primeiro estilo de música que entendeu a internet como marketing, e os fãs, ao perceber essa 

possibilidade, se apropriaram da idéia e construíram a identidade emo no Brasil. Para muitos, 

o emo não foi apenas um movimento, e sim uma religião, que tinha os artistas como deuses, 

os fãs como seguidores e a internet como seu livro sagrado. 
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