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RESUMO 

 

Esta pesquisa se insere nas discussões que envolvem os estudos de recepção, as práticas 

culturais e os bens de consumo, a partir dos usos e apropriações de adolescentes, residentes 

em Santa Maria, fãs da Banda Restart. Neste sentido, a indagação norteadora deste trabalho é 

de que modos são percebidos comportamentos e padrões de consumo, adquiridos a partir da 

referenciabilidade da Banda Restart, em adolescentes na faixa etária de 12 a 14 anos? Como 

objetivos, este estudo tem o intuito de mapear o comportamento de compra e observar a 

interação dessas adolescentes nas mídias digitais e em seus grupos de referência. Para dar 

conta desta abordagem, criou-se uma matriz metodológica composta por duas técnicas de 

pesquisa, nomeadamente questionário e grupo focal. Do conjunto de dados identificados, o 

trabalho aponta para encaminhamentos relativos à construção de uma identidade 

multifacetada, através de um processo contínuo de hibridação, ressaltado pelas características 

da sociedade contemporânea. 

 

Palavras-chave: Estudos Culturais; Recepção; Tribalismo; Bens de Consumo; Geração Z. 

 

ABSTRACT 

 

This research is inserted in discussions involving reception studies, cultural practices and 

consumer goods, from the uses and appropriations of teenagers living in Santa Maria, fans of 

the band Restart. In that sense, the question that guides this study is what modes are perceived 

behaviors and consume patterns, acquired from the influence the band Restart, in adolescents 

between the ages of 12 to 14 years old? As a purpose, the purpose of the study is to map the 

buying behavior and observe the interaction of such teenagers in digital media and in its 

reference groups. In order to make that approach possible, a method matrix was created, 

comprising of two research techniques named questionnaire and focal group. From the data 

acquired from this study, this paper leads to referrals related to multilayered identity building, 

through an ongoing process of hybridization, enhanced by the characteristics of contemporary 

society. 

 

Keywords: Cultural Studies; Reception; Tribalism; Consumer Goods; Generation Z. 
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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: DAS MOTIVAÇÕES E DIRETRIZES 

 

Os estudos sobre a cultura têm como pressupostos as práticas culturais populares, 

levadas em consideração sob o contexto onde se efetivam. Ao mesmo tempo, analisam as 

questões ligadas à identidade e à formação de grupos como elementos contemporâneos 

relevantes na observação das práticas de consumo pós-modernas. As mudanças ocasionadas 

por novas formas de relacionamento, devidas, principalmente, ao avanço tecnológico, são 

objetos de estudo importantes no campo da comunicação, especialmente, nas pesquisas de 

recepção. 

A formação de grupos com características comuns é bastante recorrente e muda 

conforme o contexto social de cada época, constituindo-se em ciclos. Com o passar dos anos, 

novas ideologias surgem, novos princípios se estabelecem, novos comportamentos se 

sociabilizam, a cultura se molda. Os estilos que surgem, sejam na música, na moda ou no 

comportamento, refletem a realidade de preferências que se colocam e se desenvolvem por 

um tempo na mídia, antes de serem substituídas por uma nova tendência, que igualmente se 

popularizará através dos meios de comunicação.  

Sob estas perspectivas, no Brasil, conforme aponta Martins (2010, p. 177), podem-se 

observar algumas transformações nos estilos musicais nos últimos anos: “o cenário pop 

brasileiro vem sendo tomado por roupas de cores extravagantes e canções animadinhas sobre 

baladas, namoros e shopping centers”. Estas são características de um novo estilo musical, 

que tomou grandes proporções em pouco tempo: o Happy Rock, cujo termo tem origem na 

festa Happy Rock Sunday, criada em uma casa de shows de São Paulo, pela banda Restart em 

2010 (MARTINS, 2010).  

Com cabelos repicados, calças e camisetas coloridas e acessórios nada minimalistas, 

estes grupos cantam músicas que se contrapõem ao movimento Emo, anterior. Este se 

caracteriza por tons negros, principalmente roupas escuras e olhos com lápis/delineador pretos 

que criam um visual dramático, além de letras chorosas, representado por bandas como NX 

Zero e Fresno. Já o visual das bandas de Happy Rock é multicolorido, vibrante e alegre, sendo 

que muitos aspectos lembram a estética dos anos 80, que é utilizada como referência. 

Sobre este estilo (Figura 01), destacam-se: as calças skinny
1
, em tonalidades variadas, 

como amarelo, vermelho, verde, pink, azul, entre outras; as camisetas, que podem ser brancas 

com estampas coloridas ou lisas, igualmente coloridas; as combinações, que costumam ser 

                                                           
1 Modelo de calça justa ao corpo. 
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feitas com cor fria na parte de baixo somada a cor quente na parte de cima; os cabelos, que 

são repicados e desalinhados, para criar um visual desarrumado e descontraído; os calçados, 

que, na maioria das vezes, são sneakers
2
 de cano médio; e os acessórios, como pulseiras e 

colares, além de óculos coloridos, estilo wayfarer
3
. 

 

 

 

 

 

Além disso, o Happy Rock distingue-se por letras alegres e linhas melódicas simples, 

bem como pela grande popularidade na internet.  Entre as bandas de maior destaque no Brasil, 

podem-se mencionar: Hori, Cine e Restart, que ganharam notoriedade entre os adolescentes, 

justamente por estarem focadas na divulgação de suas músicas pelos meios digitais e no 

incentivo à adoção de um comportamento extrovertido, visto com bons olhos pelos pais.  

 
O estilo lembra o glam rock de David Bowie dos anos 70. A sonoridade se 

aproxima de bandas new wave dos anos 80, como Duran Duran, e sofreu 

influência (leia-se: são fãs) de bandas recentes de pop-punk como as 

americanas Cobra Starship, Forever the Sickest Kids e Panic! at the Disco, 

criadas de 2004 para cá. Em suas letras, os coloridos do rock brasileiro falam 

quase só de amor. Sem dor de cotovelo. Quando se arrependem por acabar 

um relacionamento, correm para reconquistar a amada. Se estão seguros da 

decisão, partem para novos amores. Sem choro nem traje de luto. ‘E hoje sei, 

sei, sei/Não importa mais/Porque não vai, vai, vai/Voltar atrás/E não vou 

mudar/ Nem tentar entender’... Não é Beatles, mas dá certo (SOLLITO e 

DEODATO, 2010, p. 1). 

 

Grande expoente deste movimento e talvez a banda de Happy Rock mais famosa do 

momento no país, Restart é formada por quatro jovens paulistas da classe média, com idades 

                                                           
2 Modelo de tênis de estilo casual. 
3 Fonte: Fashion Bubbles. Conheça o estilo happy rock da banda Restart, jun. 2010. Disponível em: <http://www.fashion 

bubbles.com/moda/conheca-o-estilo-happy-rock-da-banda-restart/>. Acesso em: 23 out. 2011. 

Figura 01 – Banda Restart 

Fonte: <http://www.fashionbubbles.com/moda/conheca-o-estilo-happy-rock-da-banda-restart/>. Acesso em: 23 out. 2011. 
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entre 20 e 22 anos: Lucas Henrique Kobayashi de Oliveira (Koba), Pedro Gabriel Lanza Reis 

(Pe Lanza), Pedro Lucas Munhoz (Pe Lu) e Thomas Alexander Machado D'Avilla 

(Thominhas). Criada em 2008, a banda fez sucesso muito rápido. Em 2010, conquistaram a 

marca de 100 mil CDs vendidos – Disco de Platina –, e cinco prêmios no Video Music Brazil 

(VMB), nas categorias: Pop, Artista do Ano, Hit do Ano, Revelação e Melhor Clipe. Em 

2011, ganharam o Troféu Melhores do Ano, do programa Faustão, na categoria Revelação 

Musical e duas estatuetas na 18ª Edição do Prêmio Multishow, como Melhor Álbum e Melhor 

Clipe. Em 2012, iniciaram carreira internacional, com shows no México e na Espanha. 

A partir disso, este cenário foi balizador para investigar-se o papel das bandas de 

Happy Rock nas suas relações e vínculos com seus fãs adolescentes. Recorta-se o tema, 

buscando os modos como estes jovens se apropriam de práticas sociais e de consumo vindas 

da banda, ou seja, quais usos e apropriações de comportamento, de jeito, de maneiras de 

pensar e de consumir esses adolescentes estabelecem a partir das referências que possuem dos 

grupos musicais deste estilo, mais especificamente da Banda Restart.  

Como ponto de partida, adota-se a ideia de que estes grupos, através de sua 

circularidade na mídia, refletem em seus fãs hábitos e modos de consumo. Esta notoriedade 

está ligada diretamente ao aproveitamento que eles vêm fazendo dos meios de comunicação, 

já que sua trajetória nas redes sociais demonstra a força desta mídia na divulgação de ideias, 

personagens e produtos. 

Tendo como pressuposto a ideia de estudar um novo movimento que se desenvolveu e 

ganhou território junto ao público jovem, este trabalho está centrado nas questões que 

envolvem a referenciabilidade da Banda Restart nos hábitos de consumo de meninas de 12 a 

14 anos, na cidade de Santa Maria-RS. Delimitou-se a Banda Restart por esta ser a peça-chave 

do desenvolvimento deste estilo, visto que foi através dela que o mesmo ganhou forma e 

seguidores no Brasil.  

Diante disso, norteia-se este estudo através da seguinte questão: de que modos são 

percebidos comportamentos e padrões de consumo, adquiridos a partir da referenciabilidade 

da Banda Restart, em adolescentes na faixa etária de 12 a 14 anos? Decorrente desta 

problematização, o objetivo é identificar como são entendidos comportamentos e padrões de 

consumo, adquiridos a partir das referências da Banda Restart, em adolescentes na faixa etária 

de 12 a 14 anos. Como objetivos específicos, tem-se: a) Mapear o comportamento de compra 

de meninas de 12 a 14 anos, fãs da Banda Restart; b) Observar como essas adolescentes 

interagem nas mídias e redes sociais; c) Identificar como essas adolescentes interagem em 

seus grupos de referência, relacionando seus comportamentos com suas práticas de consumo; 
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d) Analisar como a referência da Banda Restart interfere nas práticas de consumo 

identificadas. 

Como esta pesquisa está centrada na Banda Restart, pertencente ao movimento 

denominado Happy Rock, é importante esclarecer as origens desta corrente na esfera musical 

brasileira e a relevância deste estudo para o campo da comunicação. O termo Happy Rock 

surgiu com a música Happy Rock Sunday da Restart e com um projeto de mesmo nome, que 

consistiu em uma série de shows realizados aos domingos no palco do HSBC Brasil, em São 

Paulo, contando com convidados especiais. Este projeto, somado às demais bandas coloridas 

semelhantes à Restart, ajudou na popularização do termo Happy Rock entre o público jovem. 

Conforme salienta Kellner (2001, p. 12), “o melhor modo de desenvolver teorias sobre 

mídia e cultura é mediante estudos específicos dos fenômenos concretos contextualizados nas 

vicissitudes da sociedade e da história contemporâneas”. O autor ainda observa que, para 

analisar a cultura pós-moderna da mídia, são necessários estudos sobre o modo como a 

indústria cultural cria produtos específicos. Assim, entende-se a relevância deste estudo de 

caso, que procura identificar as práticas de consumo de um público que cada vez mais tem 

poder de decisão de compra. 

Ao mesmo tempo, as estratégias de persuasão utilizadas pela mídia têm se tornado 

mais sofisticadas para serem mais eficazes, já que existe um acúmulo de informações bastante 

significativo nos meios de comunicação. Em tempos de internet, televisão e outras fontes 

onipresentes de conhecimento, essa influência abrange todas as classes e tipos de 

consumidores, inclusive aumenta o alcance à informação e permite o compartilhamento de 

conteúdo entre públicos cada vez mais jovens e influenciadores.  

No caso de adolescentes, as mensagens tendem a circular com maior intensidade nos 

grupos aos quais eles pertencem e esta é a ideia que norteia o processo de comunicação entre 

eles. Assim, entre os grupos é comum a transmissão intensa de mensagens e a troca de 

referências de assuntos classificados por eles como relevantes. Deste modo, conhecer as 

práticas de consumo deste público é importante para a área de Comunicação e, especialmente, 

para a Publicidade, já que, com mais informações sobre os consumidores, há mais chances de 

se criar mensagens persuasivas, que alcancem os objetivos estratégicos das marcas. 

Do mesmo modo, entender como o consumo se relaciona com a cultura e a 

comunicação, bem como identificar os pontos de cruzamento entre eles é de extrema 

importância para os publicitários, que devem estar sempre atentos às mudanças ocorridas nos 

mercados. Ressalta-se também o posicionamento de Martín-Barbero (2001, p. 297) que 

considera que “pensar os processos de comunicação neste sentido, a partir da cultura, significa 
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deixar de pensá-los a partir das disciplinas e dos meios”, o que coloca este estudo à frente da 

problemática da comunicação e das tecnologias.  

Além disso, as pesquisas de recepção podem gerar discussões e proporcionar 

questionamentos e reflexões sobre os aspectos persuasivos da mídia e sua relação com os 

receptores. Estes, na era digital, estão cada vez mais participativos e deixaram de 

desempenhar um papel apenas passivo no processo de comunicação, o que os coloca em local 

de destaque ainda maior para as marcas. 

Por fim, existe também a motivação pessoal da pesquisa, já que sua autora convive 

com adolescentes fãs da Banda Restart e adeptas do estilo colorido. Ainda, pode-se observar 

que, devido à recente divulgação deste movimento, não existem muitos estudos referentes aos 

seus impactos sobre os receptores, especialmente, sobre seu comportamento de consumo. 

Também é relevante para o mercado santa-mariense conhecer estes novos consumidores, visto 

serem pertencentes à Geração Z, a mais atualizada de todas as gerações de receptores. 

Sendo assim, este estudo organiza-se em capítulos, a partir das Considerações 

Preliminares aqui assinaladas. A seguir, constrói-se o Quadro Teórico baseado nos conceitos 

de Estudos Culturais, Identidade, Formação de Grupos, Cultura Digital e Geração Z. Na 

sequência, é arquitetada a Metodologia, que considera o percurso de construção da matriz 

metodológica que norteou esta pesquisa. Posteriormente, são elencados as Discussões e 

Resultados, que trazem a análise dos dados encontrados através da aplicação das técnicas de 

entrevista e grupo focal. Por fim, são apresentadas as Notas Conclusivas, com os 

encaminhamentos identificados durante a realização do trabalho. 
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2 QUADRO TEÓRICO: DOS CONCEITOS ÀS RELAÇÕES 

 

2.1 ESTUDOS CULTURAIS: PRODUTOS E FORMAS DE CONSUMO DA E NA 

CULTURA POPULAR 

 

Os estudos culturais ou cultural studies dinamizaram o conceito de “texto” para além 

das grandes obras, incluindo, para isso, a cultura popular e as práticas cotidianas. 

Originalmente uma invenção britânica, constituída no final dos anos 1950, através das 

pesquisas de Richard Hoggart, Edward Palmer Thompson e Raymond Williams e, mais tarde, 

com a contribuição de Stuart Hall, os estudos culturais estão ligados diretamente ao Center for 

Contemporary Cultural Studies (CCCS), fundado em 1964, na Universidade de Birminghan, 

na Inglaterra (JACKS e ESCOSTEGUY, 2005). 

Conforme Escosteguy (1998), os estudos culturais devem ser vistos tanto pela ótica 

política, quanto pela teórica, visto que, no primeiro caso, estão ligados à constituição de um 

projeto político e, no segundo, na intenção da criação de um novo campo de estudos. Em 

relação à perspectiva teórica, são resultados da insatisfação com os limites de algumas 

disciplinas, e propõem, então, a interdisciplinaridade.  

Esta área não se constitui, pois, como uma nova disciplina, mas como “um campo de 

estudos onde diversas disciplinas se interseccionam no estudo de aspectos culturais da 

sociedade contemporânea” (ESCOSTEGUY, 1998, p. 88). Sendo o cruzamento de diversas 

disciplinas, os estudos culturais assumem a combinação da pesquisa textual com a social. 

Entre seus pressupostos, estão: 

 
identificação explícita das culturas vividas como um objeto distinto de 

estudo; o reconhecimento da autonomia e complexidade das formas 

simbólicas em si mesmas; a crença de que as classes populares possuíam 

suas próprias formas culturais, dignas de nome, recusando todas as 

denúncias por parte da chamada alta cultura, do barbarismo das camadas 

sociais mais baixas; e a insistência em que o estudo da cultura não poderia 

ser confinado a uma disciplina única, mas era necessariamente inter, ou 

mesmo anti, disciplinar (SCHUWARZ apud JACKS e ESCOSTEGUY, 

2005, p. 38). 

 

Neste contexto, o movimento intelectual organizado em torno dos cultural studies 

apresentou um impacto teórico e político que foi à frente da academia, já que, na Inglaterra, 

constituiu-se numa questão de militância e num compromisso com mudanças sociais radicais 

(ESCOSTEGUY, 1998). Por isso, a comunicação de massa é observada como integrada às 
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demais práticas da vida cotidiana e, a partir disso, essas atividades sociais são percebidas 

como processos de produção de sentido.  

Martín-Barbero (2001) aponta que a cultura popular fala de um resto e de um estilo: 

 

Um resto: memória da experiência sem discurso, que resiste ao discurso e se 

deixa dizer só no relato. Resto feito de saberes inúteis à colonização 

tecnológica, que assim marginalizados carregam simbolicamente a 

cotidianidade e a convertem em espaço de uma criação muda e coletiva. E 

um estilo, esquema de operações, modo de caminhar pela cidade, habitar a 

casa, de ver televisão, um estilo de intercâmbio social, de inventividade 

técnica e resistência moral (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 127). 

 

Sendo assim, o valor do popular, conforme o autor, não reside em sua autenticidade, 

mas sim em sua representatividade sociocultural e, além disso, está ligado à capacidade de 

expressar o modo de viver e pensar dessas classes. Do mesmo modo, esta cultura tem uma 

tenacidade particular e uma espontânea disposição para aderir às condições materiais da vida 

bem como as suas mudanças, resultando também em um valor político progressista de 

transformação (MARTÍN-BARBERO, 2001). 

Por isso, sob o olhar dos estudos culturais, “a pesquisa de comunicação não é a que 

focaliza estritamente os meios, mas a que se dá no espaço de um circuito composto pela 

produção, circulação e consumo da cultura midiática” (JACKS e ESCOSTEGUY, 2005, p. 

39). Deste modo, conforme as autoras, este campo está interessado na relação entre textos, 

grupos sociais e contextos, ou ainda, entre práticas simbólicas e estruturas de poder. A análise 

deste espaço cultural, para Martín-Barbero (2001, p. 241), focaliza “o lugar onde se articula o 

sentido que os processos econômicos e políticos têm para uma sociedade”, o que, no caso nos 

meios massivos, coloca os processos culturais como articuladores das práticas de 

comunicação com os movimentos sociais.  

Ao mesmo tempo em que os estudos culturais redefiniram a cultura como um processo 

global de produção de sentido, valorizaram também a cultura popular como um discurso 

social relevante. É devido a isso que a atenção recai sobre as estruturas sociais e o contexto 

histórico, como fatores essenciais para a compreensão da ação dos meios massivos 

(ESCOSTEGUY, 1998). 

 
Discordando do entendimento dos meios de comunicação de massa (MCM) 

como simples instrumentos de manipulação e controle da classe dirigente, os 

estudos culturais compreendem os produtos culturais como agentes de 

reprodução social, acentuando sua natureza complexa, dinâmica e ativa na 

construção da hegemonia (ESCOSTEGUY, 1998, p. 91). 
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Sob esta perspectiva, os estudos culturais voltam o olhar sobre a importância da 

recepção e do cenário cotidiano na construção do sentido das mensagens. Esta visão autentica 

o papel dos meios de comunicação quando estes são colocados no mesmo patamar das demais 

manifestações sociais. É neste contexto de crescentes mudanças que as práticas de consumo 

se efetivam. Para Canclini (1999), o consumo é um momento do ciclo de produção e 

reprodução social. “É o lugar em que se completa o processo iniciado com a geração de 

produtos, onde se realiza a expansão do capital e se reproduz a força de trabalho” 

(CANCLINI, 1999, p. 77).  

Diante deste ponto, o consumo serve como mecanismo impulsionador do sistema 

econômico, sem o qual não haveria o desenvolvimento capitalista. A perspectiva da 

racionalidade econômica proposta por Canclini (1999) para entender o consumo enfatiza que 

a distribuição dos bens depende das grandes estruturas de administração do capital. Neste 

caso, cabe ao sistema econômico a incumbência de “pensar” a reprodução da força de 

trabalho e o aumento da lucratividade dos produtos.  

Em outro momento, Canclini (2006) reforça a complexidade de se estudar nas 

Ciências Sociais o conceito de consumo, justamente por este ser o momento final do ciclo 

socioeconômico. Isto se deve ao modo como se dão as relações nos moldes da sociedade 

contemporânea, pois há nela particularidades bastante fragmentadas. Novamente, o autor 

lembra a importância de se observar as mudanças no comportamento dos indivíduos e nas 

suas formas de consumo. 

Para Canclini apud Martín-Barbero (2001, p. 302), o alcance dos estudos sobre o 

consumo está relacionado também à apropriação que é feita dos produtos: “não se trata apenas 

de medir a distância entre as mensagens e seus efeitos, e sim de construir uma análise integral 

do consumo, entendido como o conjunto dos processos sociais de apropriação dos produtos”. 

Diante disso, ressalta-se que:  

 

o consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de 

sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, pois 

passa ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos 

quais se inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas 

competências culturais (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 302). 

 

Do mesmo modo, o receptor deixa de ser visto apenas como um agente passivo do 

processo comunicacional e passa a ser observado também como um produtor de sentidos a 

partir do que é emitido. Nesta relação entre emissores e receptores, surge então o conceito de 

mediações, entendidas como “elementos que compõem a urdidura na qual a trama cultural se 
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realiza, pano de fundo para pensar a atuação dos produtos massivos e a compreensão da 

apropriação cultural feita pelo receptor” (JACKS, 1999, p. 48). Além disso, a autora também 

conceitua mediações como uma conjunção de fatores que influenciam na organização, 

estruturação e reorganização da percepção da realidade onde se encontra situado o receptor.  

Dito isso, devido à importância da análise do contexto onde as práticas culturais se 

efetivam e também a sua incidência no comportamento de consumo dos indivíduos, 

caracterizar a sociedade pós-moderna é uma tarefa minuciosa, vistos os vários pontos que 

podem ser encontrados e as múltiplas abordagens que podem ser feitas. Bauman (2007) 

desenvolve o conceito de uma vida líquido-moderna, que se caracteriza pela efemeridade das 

relações, sejam elas de consumo ou de cunho pessoal e afetivo. Por isso, a sociedade atual é 

marcada pela presença de mutações rápidas e contínuas, que não seguem padrões, mas que se 

renovam em intervalos cada vez menores.  

Deste modo, outra característica importante deste cenário é a velocidade, refletida nas 

relações e na transmissão de mensagens, por exemplo. “Com a velocidade certa, pode-se 

consumir toda a eternidade do presente contínuo da vida terrena” (BAUMAN, 2007, p. 15). 

Em síntese, a vida líquida é uma vida baseada nas práticas de consumo, onde o mundo 

funciona como objeto de compra.  

Assim observados, os indivíduos da sociedade contemporânea não estão focados em 

um único objetivo, seja ele de cunho individual ou coletivo, pois estão envolvidos em vários 

movimentos ao mesmo tempo, bem como mudam de opinião muito rapidamente. Cabe aqui 

ressaltar a noção de hibridação cultural, trazida por Canclini (2001), caracterizada pela 

combinação de elementos culturais já existentes e expressa na forma de novos ambientes. 

“Entiendo por hibridación processos socioculturales en los que estructuras o prácticas 

discretas, que exístian en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, 

objetos y prácticas” (CANCLINI, 2001, p. 14). Este é, pois, a elemento motivador das 

transformações culturais e sociais na atualidade.  

Não há, segundo o autor, como se precisar as fontes puras que dão origem a esses 

elementos híbridos, vistas as várias combinações já identificadas entre as culturas. Além 

disso, ao mencionar as origens dos processos de hibridação, Canclini (2001) aponta que isso 

não ocorre de forma planejada, pois pode ser resultado de migrações espontâneas ou ainda de 

intercâmbios econômicos ou comunicacionais. O autor ainda ressalta que se devem creditar à 

criatividade individual e coletiva as iniciativas de combinações estruturais, já que as artes, o 

desenvolvimento tecnológico e até mesmo a vida cotidiana são resultados das ideias dos 

indivíduos. 
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É possível identificar a hibridação como um processo incessante e variado e, por isso, 

a noção de identidade é muito relativa neste contexto pós-moderno (CANCLINI, 2001). Ao 

mesmo tempo, seguir um estilo se torna cada vez mais confuso e difícil, pois as tendências se 

renovam constantemente. Deste modo, os indivíduos procuram incansavelmente alternativas 

de consumo, que propiciem uma sensação de satisfação momentânea. “A não-satisfação dos 

desejos e a crença firme e eterna de que cada ato visando a satisfazê-lo deixa muito a desejar e 

pode ser aperfeiçoado – são esses os volantes da economia que tem por alvo o consumidor” 

(BAUMAN, 2007, p. 106).  

Ao aceitar participar de uma vida curta, volátil e efêmera, o indivíduo está sendo 

incluído num processo em que a finalidade e a funcionalidade perdem espaço e o produto 

passa a representar valor simbólico para o consumidor (FEATHERSTONE, 1995). Assim, o 

processo de consumir sonhos, imagens e prazeres delimita-se, conforme Featherstone (1995) a 

partir de três perspectivas fundamentais: o capitalismo, a concepção sociológica e os prazeres 

emocionais. 

A primeira ressalta a produção capitalista de mercadorias como premissa da cultura de 

consumo, enfatizando a acumulação de bens e locais de compra. A concepção sociológica está 

ligada à ideia de que as pessoas usam determinados produtos para a criação de vínculos ou 

distinções sociais. Já os prazeres emocionais dizem respeito às sensações proporcionadas pelo 

consumo, como a excitação física ou os deleites estéticos (FEATHERSTONE, 1995). O autor 

defende, portanto, que a cultura de consumo não está somente ligada à produção, mas também 

como parte de um processo maior, que envolve o consumo de bens simbólicos.  

Bauman (2007, p. 121) afirma que “o consumismo não se refere à satisfação dos 

desejos, mas à incitação do desejo por outros desejos, sempre renovados – preferencialmente 

do tipo que não se pode, em princípio, saciar”. Deste modo, a não satisfação é o que move o 

consumo, visto que, para o mercado, a satisfação é o final do processo, o que, na dinâmica 

capitalista, seria algo negativo. O interessante para ambos os lados é, justamente, o 

envolvimento em busca da satisfação, não sua absoluta realização. Isso garante que o 

consumo continue sendo movido por desejos não alcançados e demandas não atendidas em 

sua totalidade (BAUMAN, 2007). 

Ao mesmo tempo, Quessada (2003) argumenta que, nas economias neoliberais, o 

indivíduo só é cidadão se consumir, sendo que a construção da pessoa enquanto figura ativa 

na sociedade passa por este viés. Então, sob este ponto de vista, o exercício pleno da 

cidadania implica nos processos de decisão de compra. E, neste contexto, cabe ressaltar o 
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complexo e delicado conceito de liberdade, aqui colocada como poder de escolha entre 

produtos. 

 
Para suscitar a demanda pelos seus produtos, um grupo de negócios deve 

inundar o público com mensagens comerciais, que, por sua vez, estão 

carregadas de outra significação fundamental: elas trazem a idéia, simples 

mas forte, de que o consumo é a expressão mais característica da 

democracia. Escolher e adquirir bens são as formas mais puras da liberdade 

individual e, por extensão, da vida democrática (SCHILLER apud 

QUESSADA, 2003, p. 29). 

 

A partir disso, os conceitos de liberdade e identidade são igualmente relevantes ao 

estudo do comportamento dos consumidores, já que os indivíduos têm necessidades de 

pertencimento a um grupo e, ao mesmo tempo, de diferenciação dos demais.  Logo, ao 

observar os produtos presentes na cultura popular, é relevante atentar também às influências 

das características individuais, expressas nas formas de consumo dos grupos. 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E A FORMAÇÃO DE GRUPOS 

 

No contexto contemporâneo da cultura de consumo, conseguir comunicar é um grande 

desafio. Sendo assim, buscam-se novas alternativas para atingir públicos cada vez mais 

segmentados e organizados em torno de grupos. Devido a isso, é importante observar as 

características comuns entre indivíduos, que consomem e frequentam lugares semelhantes, 

com hábitos de convivência e comportamento similares. Estes agrupamentos guardam 

particularidades, que, ao mesmo tempo, incluem e excluem indivíduos, fazendo-os coabitar e 

experimentar a vida em comunidade.  

Sob a ótica dos estudos culturais, a identidade é marcada pela diferença 

(WOODWARD, 2000). Para Silva (2000), já que a identidade caracteriza-se como relacional, 

depende, para sua existência, de outra identidade, localizada fora dela. Assim, no seu 

entendimento, devem-se considerar as demais identificações existentes que a fazem ser 

distinta, pois a essência de uma identidade está naquilo que ela não é. Devido a isso, a 

comparação entre identidades é inevitável, visto a existência de uma ser diretamente ligada à 

outra, sendo esta diferenciação feita por meio de símbolos. 

 
É fácil compreender [...] que identidade e diferença estão em uma relação de 

estreita dependência. A forma afirmativa como expressamos a identidade 

tende a esconder essa relação. Quando digo ‘sou brasileiro’ parece que estou 

fazendo referência a uma identidade que se esgota em si mesma. ‘Sou 
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brasileiro’ – ponto. Entretanto, eu só preciso fazer essa afirmação porque 

existem outros seres humanos que não são brasileiros (SILVA, 2000, p. 75). 

 

Desta forma, por serem inseparáveis, identidade e diferença dependem uma da outra, 

uma vez que as afirmações sobre diferença só fazem sentido quando relacionadas com as 

afirmações sobre identidade (SILVA, 2000). Ao mesmo tempo, Hall (2000) observa que isso 

implica no reconhecimento de que é somente através do outro e daquilo que não é, que a 

identidade se constrói. Percebe-se assim, a união pela exclusão, porquanto ter uma identidade 

‘X’ está relacionada à ideia de não pertencer a outra ‘Y’.  

Por outro lado, Maffesoli (1998) observa que o indivíduo não pode mais viver isolado 

e está ligado aos demais pela cultura, pela comunicação, pelo lazer, pela moda, entre outros 

aspectos. O autor utiliza o termo socialidade para definir a coexistência social, argumentando 

que, para esta classificação, parte-se da premissa de que os pequenos fatos do cotidiano são 

decisivos para o comportamento das pessoas.  

Entre as características da socialidade, está: “a pessoa (personna) representa papéis, 

tanto dentro de sua atividade profissional quanto no seio das diversas tribos de que participa” 

(MAFFESOLI, 1998, p. 108). O autor ainda comenta que as pessoas vão, conforme seus 

gostos, assumindo lugares no mundo, o que garante a identificação com outros sujeitos que 

também partilham dos mesmos interesses e, consequentemente, a formação de tribos. “A 

metáfora da ‘tribo’ é muito frequente. Ela permite perceber de forma mais concreta a 

metamorfose do vínculo social, atenta à saturação da identidade e do individualismo, sua 

expressão” (MAFFESOLI, 2007, p. 98). Ressalta-se que considerações e discussões acerca 

das manifestações sociais rendem reflexões sobre a ideia de organização social estruturada. 

Neste caso, o sujeito pós-moderno, conforme caracteriza Hall (2003), tem em sua 

identidade algo provisório, variável e problemático, o que o torna sem classificação fixa ou 

permanente. O autor fala da mobilidade e transitoriedade da identidade, que assume, a cada 

novo acontecimento, uma manifestação diferente. Também não há como precisar uma 

identidade unificada e duradoura, pois uma das características da pós-modernidade é a 

efemeridade, tanto da informação quanto dos sentimentos, produzidos no interior de uma 

sociedade em constante modificação. 

Hall (2003) ressalta que identidade é algo formado ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes mediante às experiências vivenciadas. Como se pode perceber, ela é 

construída a partir dos vários momentos de aprendizado que se observam no decorrer da vida 

do indivíduo. Portanto, não é algo pronto e formatado em enquadramentos pré-determinados. 

Como processo em constante transitoriedade, a identidade sofre mutações que aperfeiçoam o 
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modo de visualização e a percepção das pessoas. Essas variações são determinadas pelo 

contexto social dos indivíduos, compreendido por vários fatores, como a globalização e as 

mudanças tecnológicas. 

Em relação à globalização, Hall (2003, p. 69) argumenta que, a partir desta 

“homogeneização cultural”, as identidades nacionais estão se fragmentando e se 

desintegrando, na medida em que absorvem elementos de culturas distintas. No lugar dessas 

identidades nacionais, surgem as novas – híbridas –, que estão constituindo um lugar de 

destaque cada vez maior, por refletirem a realidade em que se encontra o sujeito pós-moderno 

(HALL, 2003). 

O impacto da globalização sobre a identidade é ainda evidenciado através da relação 

espaço-tempo existente nas representações. Assim, todo e qualquer meio de representação 

deve, conforme Hall (2003, p. 70), “traduzir seu objeto em dimensões espaciais e temporais”. 

Isto permite a verificação dos efeitos que produzem o tempo e o espaço nas representações, 

bem como as interferências que ocorrem de períodos em períodos. 

 

Alguns teóricos culturais argumentam que a tendência em direção a uma 

maior interdependência global está levando ao colapso de todas as 

identidades culturais fortes e está produzindo aquela fragmentação de 

códigos culturais, aquela multiplicidade de estilos, aquela ênfase no efêmero, 

no flutuante, no impermanente e na diferença e no pluralismo cultural 

(HALL, 2003, p. 73-74). 

 

Assim, o autor afirma que, quanto mais se tem a produção de bens pela sociedade 

globalizada, através dos usos e apropriações dos meios de comunicação de massa, mais as 

identidades fragmentam-se, desvinculam-se e desalojam-se de tempos, lugares, tradições e 

histórias específicas, para aderirem a outras identidades diferenciadas e igualmente mutáveis 

(HALL, 2003). 

A partir disso, o tribalismo é entendido como a característica cultural que reúne os 

indivíduos em grupos de identificação (MAFFESOLI, 1998), em torno de totens 

contemporâneos, como, por exemplo, o futebol, a religião, as festas e, nesse caso, a música. 

As escolhas, a subjetividade e os sentimentos entram em cena para disparar esses momentos 

de vibração em comum, de sensação compartilhada. Essas relações ou interações sociais 

acontecem dentro de um substrato cultural que vem sendo modificado pela produção 

imaginária individual e coletiva e por suas possibilidades de interação. 

Na complexidade da sociedade contemporânea, as formas de buscar a inclusão social 

remetem ao processo interativo dos diversos elementos de um conjunto. Essa interação 

culmina no que Maffesoli (1999) denomina de “organicidade performática”. A preocupação 
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com a performance – seja na vida pessoal, trabalho ou esporte praticado como lazer – é 

sobrevalorizada pelo homem contemporâneo. A busca pela superação, algumas vezes, gera a 

espetacularização: a tendência de adotar comportamentos, adquirir objetos simbólicos, 

assumir posições ideológicas. Essas seriam, para o autor, as estratégias dos indivíduos 

buscando, ao mesmo tempo, identificar-se e sobressair-se em seus grupos sociais.  

O tribalismo pós-moderno desenvolve-se nas bases do arcaísmo, posto que se efetua 

na dimensão comunitária e na saturação do conceito do indivíduo na lógica de identidade 

(MAFFESOLI, 2007). O autor caracteriza a pós-modernidade marcando-a como um período 

de efervescências em diversos âmbitos: na publicidade, na sexualidade, no meio ambiente e 

na música. O tribalismo na pós-modernidade reserva também fluidez, ajustamentos pontuais e 

dispersão, já que evidencia um ambiente de condensação instantânea.  

Por se organizarem em grupos, os indivíduos se estabelecem em torno de comunidades 

de ideias e preocupações impessoais, apresentando um comportamento de sentimento 

compartilhado. Estas novas características culturais são determinantes para a compreensão das 

formas de comunicação das sociedades. Conforme Maffesoli (1998), é preciso considerar a 

sincronia ou sinergia das forças que agem sobre a vida social, pois a época atual se apoia, 

principalmente, no encadeamento de grupos com intencionalidades dispersas, mas exigentes.  

Por fim, as características pós-modernas e, consequentemente, os comportamentos das 

novas gerações permitem avaliar as condições culturais atuais e os modos de recepção e 

consumo. Isto reflete também nas formas de se fazer comunicação, posto que sejam 

considerados aspectos dos receptores na composição das mensagens. Assim, comunicação e 

cultura moldam-se conforme as peculiaridades sociais de um período. 

 

2.3 A CULTURA DIGITAL E A GERAÇÃO Z 

 

As transformações relacionadas aos meios de comunicação têm sido, nos últimos anos, 

rápidas e intensas, devido, principalmente, à evolução tecnológica. Atualmente, conforme 

Santaella (2003), o que mais se sobressai é a velocidade dessas mudanças e seus impactos 

psíquicos, culturais, científicos e educacionais. Percebe-se que, cada vez mais, se produz um 

maior número de informações, que estão atreladas à convergência do computador com as 

telecomunicações, para um público mais exigente e segmentado. 

Hoje, vive-se em uma sociedade em que as mudanças acontecem em grande 

velocidade, provocando transformações substanciais nas relações entre os indivíduos e o 

mundo. Ao mesmo tempo, as informações trafegam de maneira instantânea, em todas as 



26 

 

direções, alterando percepções e promovendo reflexos no cotidiano das pessoas, mesmo nos 

locais mais remotos. De várias formas, vive-se em um mundo conectado. 

Além disso, a mídia desempenha um papel importante neste processo, pois veicula 

mensagens que são capazes de influenciar comportamentos, tendências e estabelecer modelos 

e estilos a serem seguidos, além de fornecer símbolos que ajudam a construir uma cultura 

comum entre a maioria dos indivíduos (KELLNER, 2001). Ao mesmo tempo, segundo o 

autor, esta cultura difundida pelos meios de comunicação fornece algumas das condições para 

a criação de identidades, pelas quais os sujeitos se inserem nas sociedades contemporâneas. 

Parte-se do pressuposto de que os meios de comunicação são capazes de influenciar o 

pensamento e a sensibilidade dos seres humanos, bem como proporcionar o aparecimento de 

novos ambientes socioculturais. Santaella (2003) ressalta que essas transformações 

começaram a se intensificar a partir dos anos 1980, com as novas tecnologias e seus novos 

equipamentos e dispositivos, que permitiram o aprimoramento das formas de se fazer 

comunicação.  

Isso ocasionou um processo comunicativo que enfatiza um consumo mais 

individualizado do que massivo, o qual Santaella (2003) denomina de cultura das mídias. 

Percebem-se assim as relações entre comunicação e cultura e suas transformações com o 

passar do tempo. Cabe ressaltar que a principal especificidade, apontada por Santaella (2003) 

em relação à cultura das mídias, é o fato de haver uma busca maior de informações e 

entretenimento por parte dos receptores. 

Além disso, pode-se observar, neste cenário midiático contemporâneo, o surgimento 

de meios cujas mensagens tendem para a segmentação e a diversificação, que além de 

híbridas, chegam a um receptor cada vez mais participativo (SANTAELLA, 2003). Sobre esta 

nova mídia Castells apud Santaella (2003, p. 16) comenta:  

 
Em resumo, a nova mídia determina uma audiência segmentada, 

diferenciada que, embora maciça em termos de números, já não é uma 

audiência de massa em termos de simultaneidade e uniformidade da 

mensagem recebida. A nova mídia não é mais mídia de massa no sentido 

tradicional do envio de um número limitado de mensagens a uma audiência 

homogênea de massa. Devido à multiplicação de mensagens e fontes, a 

própria audiência torna-se mais seletiva. A audiência visada tende a escolher 

suas mensagens, assim aprofundando sua segmentação, intensificando o 

relacionamento individual entre o emissor e o receptor. 

 

Deste modo, evidenciam-se as características de uma era digital, pautada na cultura do 

acesso, advinda de uma revolução técnica e de uma sublevação cultural, cujo protagonista é o 

computador (SANTAELLA, 2003). Para Lunenfeld apud Santaella (2003, p. 20), “o 
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computador colonizou a produção cultural”, o que resultou na recodificação das linguagens e 

das mídias. Ainda, entende-se que os computadores aceleraram o processo de coleta e 

transmissão de dados, proporcionando maior interatividade entre seus usuários. 

É neste contexto que se destacam os novos consumidores, pertencentes a uma 

“Geração Digital”, conforme apontam Freire Filho e Lemos (2008). Esses indivíduos já 

convivem, desde muito cedo, com os aparatos tecnológicos e vivem em meio à euforia diante 

das inúmeras novidades que surgem em suas redes de relacionamento. Para fins de 

delimitação, tem-se: Geração Baby Boomers, nascidos entre 1946-1969; Geração X, nascidos 

entre 1970-1980; Geração Y, nascidos entre 1981-1990; e Geração Z, nascidos a partir de 

1991 (NOVELLI, LEITE e SITTA, 2010).  

Uma das principais características destes novos receptores é a forte ligação com 

microcomputadores, internet e telefones celulares, usados com maestria para os mais variados 

fins. Entre estas finalidades, pode-se citar: entretenimento, informação, aprendizagem, 

comunicação, consumo, construção de personalidade e de identidade social, consolidação de 

redes de sociabilidade, entre outras (FREIRE FILHO e LEMOS, 2008). 

Ainda, observa-se que os denominados ‘nativos digitais’ já cresceram sob influência 

direta da internet. “Foram influenciados pela televisão a cabo, world wide web, Windows, 

games Play Station3, comunicação via SMS, Telefone celular, MP3 e outros, copiadores de 

CD, DVD, banda larga, wi-fi, blogs, wikis, Orkut, YouTube, chats” (NOVELLI, LEITE e 

SITTA, 2010, p. 6), sendo, por isso, especialistas em navegação online, mudando de canal a 

todo o momento. Outra característica marcante desses jovens são as multitarefas: eles ouvem 

música, enviam torpedos pelo celular, navegam em vários sites, tudo ao mesmo tempo. Do 

mesmo modo, são extremamente imediatistas, pois não toleram demoras, esperam que os 

serviços estejam disponíveis 24 horas, sempre ao seu alcance (NOVELLI, LEITE e SITTA, 

2010). 

Na contemporaneidade, os jovens experimentam hábitos inéditos de comunicação, 

através dos mais diversos aparatos tecnológicos, com os quais compartilham atenção em meio 

a outras atividades, como cursos e lazer, por exemplo (FREIRE FILHO e LEMOS, 2008). 

Isso se reflete também no comportamento frente às formas de aprendizagem e relacionamento 

com as tarefas cotidianas, já que a Geração Z está permanecendo mais tempo on-line. 

Este público também tem despertado a atenção das marcas. “Há urgência em decifrá-

los, para não sucumbir à acirrada disputa por este segmento de mercado” (FREIRE FILHO e 

LEMOS, 2008, p. 21). Os autores ressaltam que o comportamento de compra da Geração Z 
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está transformando o mercado e o mundo dos negócios, visto que esses jovens protagonizam 

novas posturas de consumo e relação com as marcas.  

Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE Mídia
4
, entre agosto de 2009 e julho de 2010, 

a Geração Z no Brasil compreende 11,6 milhões de pessoas. Conforme informações deste 

estudo, 96% deste público são solteiros, 31% já tiveram o primeiro emprego e 84% estudam, 

sendo que 36% não gostam de fazer qualquer tipo de trabalho doméstico. Para esta geração, a 

diversão está associada a games, prática de algum esporte e ouvir música. Embora com um 

poder de compra mais baixo se comparados às demais gerações, a Geração Z tem consciência 

do que procura em uma marca e valoriza as divertidas e inovadoras. 

Ainda conforme dados do IBOPE Mídia, para metade da Geração Z, a internet é a 

principal fonte de entretenimento. Atividades on-line, como jogos, salas de bate-papo, 

atualizações de redes sociais com fotos e vídeos, escrever em blogs e baixar músicas são as 

mais praticadas quando estes usuários estão conectados. Importante destacar que 71% deles 

usam frequentemente as redes sociais. Percebe-se assim, a importância de se observar esta 

geração e acompanhar suas práticas de perto. Do mesmo modo que a evolução digital 

proporcionou transformações no acesso à informação, a Geração Z tende a potencializar essas 

práticas e as marcas precisam ficar atentas, para alcançar um consumidor bem mais 

participativo e segmentado. 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.ibope.com.br/download/geracoes%20_y_e_z_divulgacao.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2011. 
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3 METODOLOGIA: DO PERCURSO À MATRIZ 

 

Este trabalho caracteriza-se como um estudo de recepção, pois analisa o 

comportamento de consumo de um grupo de adolescentes, tendo como referência a Banda 

Restart. Para tanto, identifica-se quais práticas de consumo são adquiridas por este grupo, 

observando o contexto cultural no qual ele está inserido. Além disso, esta pesquisa, de 

natureza qualitativa, está centrada nas condições de reconhecimento e interação, observando o 

papel dos membros da audiência como agentes neste processo. Ainda, constitui-se como um 

estudo de caso, que utiliza as técnicas de questionário e grupo focal para obtenção dos dados 

necessários à verificação das interferências da Banda Restart no comportamento de consumo 

da amostra delimitada. 

 

3.1 ESTUDOS DE RECEPÇÃO 

 

O conceito de comunicação atrelado aos meios de comunicação é uma ideia com 

grande movimentação no meio acadêmico e foi denominado, segundo Jacks e Escosteguy 

(2005) de “midiacentrismo” pelo pesquisador Jesús Martín-Barbero. Porém, este não é o 

único ponto de vista para a observação do processo de comunicação. A perspectiva adotada 

nesta pesquisa leva em consideração uma abordagem sociológica da comunicação, que a 

coloca como um processo social primário, considerando para isso os relacionamentos dos 

homens que constituem a sociedade (RUDIGER apud JACKS e ESCOSTEGUY, 2005). 

Entender a comunicação como um processo social, segundo as autoras, não exclui a 

presença dos meios de comunicação, pois estes são considerados no momento em que se 

observam os elementos do cenário contemporâneo. Levando em conta este contexto atual, do 

enfoque comunicação e recepção, conforme Jacks e Escosteguy (2005), resultam várias 

abordagens, visto não haver unanimidade entre os pares para uma designação homogênea dos 

termos.  

Assim, pode-se falar em recepção para designar quaisquer práticas de recepção 

midiática, pois seu uso já está consolidado “tanto para designar as relações que se estabelecem 

entre os membros da audiência e os meios, quanto para denominar a área de estudos sobre tais 

questões” (JACKS e ESCOSTEGUY, 2005, p. 14). É importante ressaltar também que, 

conforme as autoras, a adequação ou não do termo recepção para a denominação das relações 

das pessoas com os meios de comunicação é bastante discutido. 
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A partir disso, dependendo do ponto de vista teórico, o conceito de recepção pode 

estar associado ao processo de relação com os meios, ao polo oposto ao da emissão, aos 

receptores, ao momento de interação ou ainda a todos esses aspectos simultaneamente. “A 

recepção vem sendo trabalhada [...] como um conjunto de relações sociais e culturais 

mediadoras da comunicação como um processo social, ou atividade complexa de 

interpretações e de produção de sentido e prazer” (SOUSA apud JACKS e ESCOSTEGUY, 

2005). Percebe-se, assim, a amplitude de sua significação e os vários usos e abordagens que 

podem ser extraídos, dado, por isso, a aplicação muitas vezes genérica do termo. 

Já a pesquisa de recepção, tomada a partir da década de 1980, enfatiza as “disputas 

ideológicas no processo de comunicação, utilizando métodos qualitativos (etnografia, 

entrevistas abertas, grupos focais, etc.) e tratando os membros da audiência como agentes que 

interpretam ativamente o conteúdo da mídia” (PORTO, 2003, p. 9). Assim, este tipo de 

pesquisa considera o estudo dos receptores enquanto participantes ativos do processo de 

comunicação. 

Ainda, é possível destacar que, quando se pretende estudar a interação mídia/receptor 

– como é o caso deste trabalho –, a pesquisa de recepção é a mais adequada. “A recepção é 

concebida como um processo de apreensão e reapropriação das mensagens por parte dos 

receptores” (BUDAG e BACCEGA, 2008, p. 3). Sendo assim, o objetivo é identificar e 

analisar os possíveis sentidos que a audiência constrói frente às mensagens midiáticas.  

Do mesmo modo, observando a recepção pelo viés dos estudos culturais, sua 

intersecção se dá no estudo das audiências, pois a análise da recepção, neste caso, se “utiliza 

de um grande número de técnicas de pesquisa empírica para o estudo qualitativo da audiência, 

aproximando ciências sociais e estudos literários” (JACKS e ESCOSTEGUY, 2005, p. 41-

42). Vale salientar que, segundo as autoras, os pais fundadores dos Estudos Culturais foram 

os responsáveis por esta aproximação entre os campos das Ciências Sociais e da Literatura. 

Isto posto, a análise da recepção observa a audiência como agentes de produção de sentido e 

entende os receptores como indivíduos ativos. Ao mesmo tempo, ressalta que eles podem 

fazer vários usos dos meios de comunicação, desde um consumo simples até um uso social 

mais relevante. 

É necessário ressalvar que, conforme apontam Jensen e Rosengren citados por Jacks e 

Escosteguy (2005), os estudos culturais também fazem “análise-com-interpretação”. Contudo, 

referem-se principalmente aos fatores extratextuais, pois consideram tanto os discursos 

literários quanto os da mídia como participantes nas práticas culturais e sociais. Neste ponto, 

cabe ao pesquisador buscar nas formas culturais as bases interpretativas, fundamentando suas 
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categorias analíticas nas teorias da estrutura social e da subjetividade (JACKS e 

ESCOSTEGUY, 2005). 

É preciso observar também que formas culturais como narrativas, grafites, 

conversações diárias, entre outras, assumidas como expressões populares são o que mantêm a 

identidade cultural e social de grupos distintos, o que Jacks e Escoteguy (2005) denominam 

por “comunidades interpretativas”.  

 

[...] estas comunidades são constituídas e caracterizadas por gênero, 

etnicidade e subculturas que acabam de alguma forma alimentando a mídia e 

muitas vezes desafiando sua construção da realidade; assim, o foco da 

análise deve recair no discurso mais amplo da cultura do que propriamente 

no discurso da mídia ou apenas do receptor empírico (JACKS e 

ESCOSTEGUY, 2005, p. 45). 

 

Partindo, pois, destas concepções, McQuail citado por Jacks e Escosteguy (2005) 

propõe uma classificação que aponta três tipos de pesquisa: estrutural, comportamental e 

sociocultural. A primeira distingue-se pela inserção das pesquisas de mensuração da 

audiência; na segunda, avaliam-se os efeitos e usos dos meios; e a terceira engloba as 

pesquisas realizadas pelos estudos culturais e pela análise da recepção, anteriormente citada 

por Jensen e Rosengren apud Jacks e Escosteguy (2005). É nesta última categoria que este 

estudo está baseado. 

Sendo assim, esta pesquisa tem sua ênfase no contexto particular dos membros da 

audiência, constituído, neste caso, por adolescentes do sexo feminino, na faixa etária de 12 a 

14 anos, residentes na cidade de Santa Maria-RS e fãs da Banda Restart. O tipo de pesquisa 

sociocultural enfatiza os usos dos meios num determinado contexto cultural e social, além de 

também identificar como se dá o processo de produção de sentido entre a experiência da 

audiência e os produtos culturais (JACKS e ESCOSTEGUY, 2005), como é o caso da Banda 

Restart.  

Considera-se, portanto, que o estudo de recepção recai sobre o receptor, com o intuito 

de observar quais significações este define a partir do que lhe foi emitido (BUDAG e 

BACCEGA, 2008). A ênfase é aplicada nas interpretações passíveis de serem identificadas 

nos grupos sociais formados a partir de receptores com características similares, levando em 

consideração, sobretudo, o contexto social e cultural em torno desses indivíduos. Por isso, 

pode-se classificar este estudo como uma pesquisa de natureza qualitativa. 

 

3.2 NATUREZA E TIPO DA PESQUISA 
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Esta pesquisa estrutura-se a partir dos conceitos de pesquisa qualitativa, que se 

apresenta como uma relação dinâmica e contextual entre o pesquisador e seu objeto de estudo. 

Inicialmente, esta linha de pesquisa surgiu como uma alternativa metodológica frente ao 

positivismo quantativista (TRIVIÑOS, 1990). Destaca-se, conforme o autor, que sua 

definição passa por duas dificuldades: a primeira diz respeito à abrangência do conceito, à 

especificidade de sua ação e aos limites deste campo investigativo. E a segunda advém da 

complexidade de se buscar uma concepção precisa da ideia de pesquisa qualitativa. Embora 

haja discrepâncias em relação a sua definição, os autores em sua maioria compartilham a ideia 

de que a pesquisa qualitativa tem suas raízes, primeiro, na Antropologia e, segundo, na 

Sociologia, sendo posteriormente orientada para os estudos educacionais.  

Dessa forma, Bogdan apud Trivinõs (1990) aponta cinco características fundamentais 

à pesquisa qualitativa, as quais seguem citadas abaixo: 

 A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento-chave; 

 A pesquisa qualitativa é descritiva; 

 Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente 

com os resultados e o produto; 

 Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente; 

 O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa. 

Nota-se também que, embora não seja necessário seguir à risca a sequência de etapas 

previstas em uma pesquisa qualitativa, alguns passos normalmente são observados ao realizar-

se a investigação: a escolha de um assunto, a coleta e a análise das informações (TRIVINÕS, 

1990). O início da busca apoia-se em uma fundamentação teórica geral que vai sendo 

aprimorada durante o desenvolvimento do estudo, pois a necessidade teórica irá se estabelecer 

face às interrogativas que se apresentarão durante o percurso investigativo.  

É importante destacar o papel do investigador neste processo, como observa Triviños 

(1990, p. 132), para quem o “pesquisador será eficiente e altamente positivo para os 

propósitos da investigação, se tiver amplo domínio não só do estudo que está realizando, 

como também do embasamento teórico geral que lhe serve de apoio”. Do mesmo modo, o 

aporte teórico estruturado no estudo serve como apoio para as ideias que vão surgindo com o 

andamento da pesquisa.  

Em suma, para Michel (2009, p. 37), a pesquisa qualitativa consiste na “interpretação 

de fenômenos à luz do contexto, do tempo e dos fatos”, sendo o ambiente da vida real o seu 

instrumento de aprendizagem, aonde o pesquisador irá buscar os dados para sua análise. 
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Ainda, pode-se dizer que “este tipo de pesquisa se fundamenta na discussão da ligação e 

correlação de dados interpessoais, na coparticipação das situações dos informantes, analisados 

a partir da significação que estes dão aos seus atos” (MICHEL, 2009, p. 37).  

Diante disso, observando as peculiaridades dos estudos qualitativos, o tipo de pesquisa 

que melhor se enquadra nesta proposta é o estudo de caso, que, resumidamente, significa a 

análise aprofundada de uma unidade. Esta condição é dada, para Triviños (1990), por duas 

circunstâncias: pela natureza e abrangência da unidade e pelos suportes teóricos que servem 

de orientação ao trabalho do pesquisador. Sendo assim, a complexidade do processo tende a 

aumentar conforme o assunto é aprofundado.  

Várias definições sobre estudo de caso são encontradas, porém a mais utilizada é de 

Yin (2001, p. 32), para quem “o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 

utilizadas”. Para o autor, o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que não exige controle 

sobre os eventos comportamentais e focaliza os acontecimentos contemporâneos, através de 

questionamentos estabelecidos a partir de “como” e “por que”. Além disso, este tipo de 

pesquisa pode trabalhar com uma ampla variedade de evidências, como documentos, 

artefatos, entrevistas e observações.  

Em consonância, outra definição aponta que o estudo de caso é, essencialmente, a 

estratégia de pesquisa que tenta “esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o 

motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados” 

(SCHRAMM apud YIN, 2001, p. 31). Isso coloca o estudo de caso com foco principal nas 

“decisões”, mas podem-se observar outros tópicos ligados a este tipo de pesquisa, como: 

“indivíduos”, “organizações”, “processos”, “programas”, “bairros”, entre outros (YIN, 2001). 

Como se caracteriza pelo estudo de uma unidade, que pode ser um grupo social, uma 

família, uma empresa, uma instituição ou uma situação específica, com o escopo de 

compreendê-la em seu próprio contexto, o estudo de caso é o método mais apropriado para 

esta pesquisa, pois consiste também “na investigação de casos isolados ou de pequenos 

grupos, com o propósito básico de entender fatos, fenômenos sociais” (MICHEL, 2009, p. 

53).  

Sendo assim, alguns pontos devem ser observados para conduzir o estudo, desde a 

preparação para a coleta de dados, passando pela coleta de evidências até a análise das 

informações encontradas. Em um primeiro momento, devem ser observadas as características 
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do pesquisador. Yin (2001) aponta algumas habilidades necessárias ao pesquisador, para a 

realização de um bom estudo de caso: 

 Fazer boas perguntas – e interpretar as respostas; 

 Ser um bom ouvinte e não ser enganado por suas próprias ideologias e preconceitos; 

 Ser adaptável e flexível, de forma que as situações recentemente encontradas possam 

ser vistas como oportunidades e não ameaças; 

 Ter noção clara das questões que estão sendo estudadas, tendo como foco os eventos e 

as informações relevantes que devem ser buscadas; 

 Ser imparcial em relação a noções preconcebidas, incluindo aquelas que se originam 

de uma teoria, sendo sensível e prestando atenção a provas contraditórias. 

Atento a isso, o pesquisador deve ser capaz também de tomar decisões inteligentes 

sobre os dados que estão sendo coletados. Para isso, Yin (2001) recomenda que seja realizado 

um treinamento e uma preparação para a realização do estudo de caso, que passa 

preferencialmente pela definição do problema acerca do tema a ser estudado e pelo 

desenvolvimento do projeto. Este último apresenta as teorias balizadoras do estudo, bem 

como as etapas para a execução da pesquisa e a análise dos dados. 

Outro ponto importante ainda na fase de preparação é o conjunto de questões para a 

investigação. Yin (2001) faz dois apontamentos a respeito: primeiro, as perguntas devem ser 

pensadas como lembretes ao pesquisador, ou seja, devem ser utilizadas como norteadoras das 

informações que precisam ser coletadas. Segundo, cada questão deve vir seguida de uma 

listagem com as fontes prováveis de evidências, passando por uma revisão antes da aplicação 

da entrevista, sempre observando que a estrutura das perguntas deve servir à investigação e 

não estar direcionada ao entrevistado. 

Em relação à coleta de evidências, Yin (2001) comenta que as ênfases em um estudo 

de caso podem vir de seis fontes distintas: documentos, registros em arquivos, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos. O uso de cada uma delas requer 

habilidades e procedimentos metodológicos sutilmente diferentes. Neste caso, determinaram-

se como fonte de coleta de evidências, o questionário e o grupo focal que serão considerados 

mais adiante.  

Ainda sobre este ponto, Yin (2001) observa que existem três princípios para a coleta 

de dados: utilizar várias fontes de evidências; criar um banco de dados para o estudo de caso; 

e manter o encadeamento de evidências. O primeiro observa a importância de serem utilizadas 

mais de uma fonte para a coleta de informações. Já o segundo compreende os dados ou a base 
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comprobatória e o relatório do pesquisador, seja na forma de artigo, relatório ou livro. Por 

fim, o terceiro consiste em deixar claro que as evidências iniciais levam às conclusões finais. 

Finalmente, na análise das informações encontradas, ressalta-se que esta etapa consiste 

em “examinar, categorizar, classificar em tabelas ou, do contrário, recombinar as evidências 

tendo em vista proposições iniciais de um estudo” (YIN, 2001, p. 131). Esta é uma atividade 

particularmente difícil e extremamente importante, pois neste momento são avaliadas as 

informações encontradas durante todo o processo. O autor aponta quatro técnicas analíticas 

que devem ser utilizadas: adequação ao padrão; construção da explanação; análise de séries 

temporais; e modelos lógicos de programa. 

A lógica da adequação ao padrão “compara um padrão fundamentalmente empírico 

com outro de base prognóstica (ou com várias outras previsões alternativas). Se os padrões 

coincidirem, os resultados podem ajudar o estudo de caso a reforçar sua validade interna” 

(YIN, 2001, p. 136). Na construção da explanação, tem-se como objetivo analisar os dados do 

estudo de caso construindo uma reflexão sobre o caso, observando, para isso, os elementos, a 

natureza e os problemas potenciais nesta construção (YIN, 2001). 

No caso da análise de séries temporais, um processo com padrões bem mais difíceis, 

considera-se que “quanto mais complicado e preciso for o padrão, mais a análise de séries 

temporais estabelecerá uma base firme para as conclusões do estudo de caso” (YIN, 2001, p. 

143). Em níveis mais simples, observa-se uma única variável; já em níveis mais complexos, 

são verificadas múltiplas variáveis. Já na quarta e última estratégia – modelos lógicos de 

programa –, a análise estabelece “um encadeamento complexo de eventos (padrão) ao longo 

do tempo (série temporal), dando conta dessas variáveis independentes ou dependentes” 

(YIN, 2001, p. 149). 

Existem ainda, segundo o autor, métodos secundários de análise, como através de 

unidades incorporadas, observações repetidas e levantamento de dados do caso, que devem 

ser usados de forma combinada com um dos métodos principais de análise. Por fim, para que 

o processo resulte em uma análise de qualidade, é preciso determinar as evidências relevantes, 

identificar as principais interpretações, levantar os aspectos mais significativos da pesquisa e 

utilizar o conhecimento prévio do pesquisador como diferencial no momento do tratamento 

dos dados encontrados (YIN, 2001).  

Diante de todos os apontamentos relevantes ao desenvolvimento de um estudo de 

caso, determinaram-se as técnicas de coleta de dados que melhor satisfazem a proposta desta 

pesquisa: questionário e grupo focal, que serão abordadas na sequência. 
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3.3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Depois de delimitados a natureza e o tipo de pesquisa, duas técnicas foram utilizadas 

para a produção de uma matriz metodológica: o questionário e o grupo focal.  

 

3.3.1 Questionário 

 

Conforme Gil (2006, p. 128), o questionário consiste em uma “técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc.”. Difere-se, portanto, da entrevista pelo fato de que 

nesta última as questões são formuladas oralmente aos pesquisados, que igualmente 

respondem ao entrevistador (GIL, 2006). 

O autor classifica o questionário, quanto ao tipo das questões, em três categorias: 

questões fechadas, questões abertas e questões relacionadas. As perguntas fechadas 

correspondem àquelas onde há opções fixadas de antemão, para que o interrogado escolha 

entre as alternativas. Neste caso, é importante garantir que exista entre as possibilidades uma 

que se encaixe com a situação do respondente e, para isso, em muitas ocasiões, oferece-se a 

opção “outras” (GIL, 2006). 

As perguntas abertas são aquelas em que o pesquisado pode responder com suas 

próprias palavras, sem ter para isso qualquer restrição. Sua principal vantagem está em não 

forçar o respondente a se enquadrar em alguma alternativa preestabelecida, dando a ele maior 

liberdade de expressão acerca do questionamento. Em contrapartida, o processo de tabulação 

dos dados é mais complexo e leva mais tempo. Já sobre às questões relacionadas ou 

dependentes, Gil (2006) explica que isso acontece quando a questão depende, para ser 

respondida, da resposta de outra pergunta feita anteriormente. 

No caso desta pesquisa, optou-se pela realização de perguntas abertas, que foram 

respondidas pelas participantes antes de ser feito o grupo focal. Além disso, justifica-se que o 

uso desta técnica adapta-se à proposta deste estudo por preservar a individualidade do corpus 

pesquisado.  

************ 

As questões: 

 Nome completo 

 Idade 
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 Série 

 Mora com quem? 

 Há quanto tempo conhece a banda?  

 Como curte a banda? Rádio, TV, internet, jornal, revista? 

 O que a banda mudou na sua vida? Modo de vestir, modo de falar, gosto pela música, 

relações de amizade?  

 Como seus pais percebem sua relação com a banda? Aprovam ou não?  

 Além da Banda Restart, você ouve outras bandas? Quais?  

 Você gasta dinheiro com produtos que tenham alguma relação com a banda? 

Quanto? Em quê?  

 Que sentimento você tem pelos músicos da Restart, pelos outros fãs e por quem não 

gosta da banda? 

 

3.3.2 Grupo focal 

 

O grupo focal, conforme Costa (2005), tem sua origem nas Ciências Sociais e consiste, 

basicamente, em uma entrevista coletiva que busca identificar os aspectos valorativos e 

normativos que servem de referência para um grupo. É usado para: identificar problemas com 

o intuito de definir objetivos; planejamento, como forma de verificar como esses objetivos 

podem ser atingidos; implementação, para o ajuste sobre a ideia original, como forma de 

evitar transtornos; e avaliação, buscando entender o que ocorreu com o projeto e tirar lições 

disso.  

Embora, segundo Costa (2005), esta técnica possua um controle reduzido por parte do 

pesquisador, sendo sua aplicação fora do ambiente natural, o grupo focal destaca-se pela 

sinergia gerada devido à participação conjunta do grupo de entrevistados. Permite também a 

interação entre os participantes, a flexibilidade para o moderador e a profundidade e qualidade 

das expressões. É, assim, recomendado para ouvir pessoas e/ou aprofundar o conhecimento 

sobre um tema. Deste modo, o grupo focal desenvolvido compreendeu as mesmas 

adolescentes com as quais foram aplicados os questionários. 

No grupo focal, o pesquisador domina a técnica de entrevista, que se distingue por ser 

um contato direto entre pesquisador e entrevistado, que objetiva colher informações de 

interesse da investigação, onde o pesquisador formula perguntas orientadas, com um fim 

específico, frente a frente com o respondente e dentro de uma interação social (MICHEL, 

2009). Ao mesmo tempo, a técnica de entrevista é bastante adequada para a obtenção de 
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informações sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, além de 

permitir também que sejam identificadas as razões pelas quais se posicionam desta forma 

(GIL, 2006).  

Levando em consideração que o corpus estudado compreende meninas de 12 a 14 

anos, oito adolescentes fora ouvidas em grupo, através de uma entrevista estruturada em 

função de questionamentos acerca das práticas de consumo por elas adotadas, que tenham 

como referência a Banda Restart. Optou-se pela técnica de grupo focal por esta se apresentar 

como uma proposta mais participativa, que propicia grande interação entre as entrevistadas e 

onde as trocas de informações são maiores.  

************ 

As questões: 

 Como foi o primeiro contato com a Banda: por qual meio/forma, como aconteceu? 

 O encantamento: o que chamou atenção, o que tornou a Banda Restart diferente das 

demais? 

 O que vocês têm ou fazem que considerem pertencente ao estilo da banda Restart? 

Linguagem, roupas, gírias, cabelo etc.?  

 Quais produtos vocês começaram a comprar ou normalmente compram que tenham a 

ver com a banda?  

 Como vocês mantêm a relação com a banda? Quais são seus grupos de referência? 

Com quem vocês trocam informações sobre a banda? Amigos (reais e virtuais), 

escola, família?  

 Como definem a relação com a banda? Relação de amor, de fã? 

 

3.3.3 Matriz metodológica: o modo de pensar 

 

O uso dessas duas técnicas se justifica pelo fato de que há entre elas uma 

complementação, que possibilita um melhor entendimento da amostra a ser pesquisada. O que 

difere o questionário do grupo focal é a forma de contato que a pesquisadora tem com as 

entrevistadas. Se em grupo a participante pode se constranger perante as demais, pois se trata 

de um espaço coletivo, dialógico e participativo, no momento de se expressar através de 

questões dissertativas, podem ser reveladas nas respostas informações importantes ao estudo, 

que não foram citadas na forma verbal e coletiva. Dado a isso a relevância da 

complementaridade entre as técnicas.  
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Justifica-se ainda a construção desta matriz metodológica para este objeto de estudo 

através do pensamento de Coiro Moraes (2011), que ressalta o conceito de materialismo 

cultural, centrado na cultura e em seu processo de construção, tendo como objetos as práticas 

culturais e as relações pessoais. Sob esta perspectiva, observam-se os sujeitos e suas 

experiências cotidianas, alocadas em um contexto cultural, com o escopo de compreender a 

transformação do sistema social. 
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3.4 OBJETO EMPÍRICO 

 

3.4.1 A Banda Restart 

 

A música faz parte da vida dos integrantes da Restart bem antes da formação da banda, 

já que eles se conheceram quando estavam no colégio, por volta de seus 11 anos. 

Inicialmente, montaram uma banda chamada Páncaros, com Thomas, Pe Lu, Koba e 

Leonardo, outro colega da mesma escola. Mais tarde, com a saída de Pe Lu, formaram a 

Morning Glory, à qual veio se juntar Pe Lanza. Nesta fase, os ensaios eram mais regulares e 

algumas apresentações já estavam sendo feitas em casas e bares do bairro onde residiam 

(GIGLIOTTI, 2011). 

Para poderem se apresentar, os garotos participavam de um esquema conhecido como 

Pay to Play, que, em tradução literal, significa Pagar para Tocar. “Os produtores musicais 

contratam uma casa de shows, reúnem várias bandas para tocar [...] e cobram delas o valor de 

uma cota de ingressos” (GIGLIOTTI, 2011, p. 27). Assim, se as bandas conseguem vender 

sua cota, não têm custos com a sua apresentação, sendo esta uma boa oportunidade para 

divulgação de seus trabalhos. Com o ritmo de apresentações um pouco mais intenso, Pe Lu é 

convidado a voltar à banda, que, a partir disso, torna-se um quinteto. Após alguns shows e 

desentendimentos entre os integrantes, a Morning Glory acabou. 

Instigados por um festival de música promovido pelo Colégio Universitário do 

Morumbi, cujo prêmio era a gravação de um CD, os garotos voltaram a tocar juntos. Eles não 

ganharam o festival, ficando em segundo lugar, mas essa experiência fez com que decidissem 

seguir com a proposta de uma banda. Para isso, escolheram um novo nome: C4, da qual 

participavam Koba, Pe Lu, Pe Lanza e Thomas. 

No segundo semestre de 2007, conforme aponta Gigliotti (2011), a C4 intensificou os 

ensaios e começou a fazer shows em locais mais distantes, ainda no formato Pay to Play. 

Com o apoio dos produtores musicais Bruno Didio e Eduardo Santos Abrahão, a banda 

começou a fazer shows em algumas cidades do interior de São Paulo. Entretanto, por motivos 

pessoais de um dos integrantes, a C4 viveu um período de crise no começo de 2008 e resolveu 

repensar sua proposta musical. “Se continuassem no mesmo estilo, seriam apenas mais uma 

banda a tocar no underground, sem pegada própria. Não era isso que eles queriam” 

(GIGLIOTTI, 2011, p. 40). Assim, decidiram remontar a banda, compor novas músicas e 

encontrar um estilo próprio. 
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Após um tempo, os garotos conseguiram produzir um EP – abreviatura de Extended 

Play –, que é um CD que fica no meio termo entre um single, de uma só música, e um CD 

completo, para fazer a divulgação de sua nova proposta de trabalho. Neste mesmo período, 

surgiu o nome Restart:  

 
Um dia, os moleques se reuniram na casa do Pe Lanza para pensar em coisas 

novas para a divulgação. Conversa vai, conversa vem, tiraram um tempinho 

para jogar videogame. O Pe Lanza, que estava perdendo, ficou bravo e 

soltou a frase: ‘Véio, dá um restart aí pra ver se rola’. Os quatro garotos 

sacaram na hora que aquele era o nome para a banda, que tinha tudo a ver 

com eles, com o momento e a proposta do trabalho da banda, e até com o 

título de uma das músicas novas, a Recomeçar – ou restart, em inglês 

(GIGLIOTTI, 2011, p. 42). 

 

A partir deste momento, eles iniciaram um planejamento para divulgação da Restart 

pela internet, que incluiu, entre outras ações, a criação de um perfil no MySpace
5
. Após três 

dias do lançamento da banda na internet, seu perfil já estava com três mil plays por dia: “para 

o Brasil, na época, foram resultados históricos, porque quase ninguém conhecida o MySpace 

– foi uma sacada dos quatro, que sempre foram antenados em tecnologia” (GIGLIOTTI, 

2011, p. 43).  

Já o primeiro show oficial da Restart aconteceu no dia 31 de agosto de 2008, na Tribe 

House, uma casa noturna de São Paulo. O visual colorido só foi incorporado oficialmente ao 

estilo Restart no segundo ensaio fotográfico que fizeram para materiais de divulgação, já com 

o fotógrafo profissional Eduardo Romeiro (GIGLIOTTI, 2011). A partir daí, a divulgação foi 

se intensificando, novos shows foram surgindo, o público aumentando e os fãs popularizando 

a banda na internet. 

Com o apoio dos produtores musicais Marcos Mainard e Guto Campos, a banda 

regravou suas músicas em um estúdio profissional, o ArtMix, e, enquanto aguardava uma 

gravadora para o lançamento do primeiro CD, produziu seu primeiro videoclipe. Este material 

foi postado no YouTube
6
 e apresentado à MTV, canal de TV conhecido por sua programação 

musical. Conforme Gigliotti (2011), o primeiro álbum do Restart foi lançado em 22 de 

novembro de 2009, como uma produção independente de Maynard Music e ArtMix.  

No começo de 2010, a banda já era sucesso e, em parceria com Paulo Amorim, dono 

da casa de shows HSBC Brasil, produziu a festa Happy Rock Sunday, para cerca de cinco mil 

pessoas em São Paulo. Este evento rendeu participações nas mídias de massa e lançou 

                                                           
5 Rede social caracterizada pelo compartilhamento de conteúdo online entre usuários. Disponível em: 

<http://www.myspace.com/>. Acesso em: 23 out. 2011. 
6 Site que permite o compartilhamento de vídeos no formato digital. Disponível em: < http://www.youtube.com/>. Acesso 

em: 23 out. 2011. 
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definitivamente a Restart no mercado musical brasileiro. Já em 2011, a banda começou a 

investir na carreira internacional e gravou um CD em espanhol, lançado na Argentina e no 

Uruguai (GIGLIOTTI, 2011). Por estabeleceram uma relação de cumplicidade, participação e 

companheirismo com os fãs desde o começo e devido principalmente ao empenho na 

divulgação pela internet, a Restart se tornou uma banda de referência no mercado de música 

jovem no Brasil.  

 

3.4.2 Os membros do grupo focal 

 

Fizeram parte do grupo focal oito meninas, com idades entre 12 e 14 anos, estudantes 

da 6ª série do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi. 

São elas: 

Andriéli Silveira Porto, 14 anos, mora com os pais, o irmão, a cunhada e o sobrinho, 

não soube precisar quanto tempo é fã da Banda Restart. 

Emily Prestes Sartori, 12 anos, mora com a mãe, fã da Banda Restart desde seu 

lançamento.  

Giovana Prates, 12 anos, mora com a mãe, fã da Banda Restart desde seu 

lançamento. 

Hemilly Lucas Madril, 12 anos, mora com os pais, fã da Banda Restart há 

aproximadamente 2 anos e 4 meses. 

Letícia Silva, 12 anos, mora com a avó, fã da Banda Restart há aproximadamente 1 

ano e meio. 

Maria Carolina Severo Flores: 12 anos, mora com a mãe e dois irmãos, conhece a 

Banda Restart há aproximadamente 3 anos. 

Maria Eduarda Dalla Costa Kuntzler, 12 anos, mora com os avós e os tios, fã da 

Banda Restart há aproximadamente 3 ou 4 anos. 

Sofia Angelina Linhar Alves, 12 anos, mora com os pais e irmãos, fã da Banda 

Restart há aproximadamente 1 ano. 

 

3.4.3 Contexto e execução do grupo focal  

 

As técnicas de questionário e grupo focal foram aplicadas no dia 11 de maio de 2012, 

a partir das 15h, nas dependências da Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi, 

localizada à Rua Dr. Paulo Silva Souza, s/nº, no Bairro Santa Marta, na cidade de Santa 
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Maria-RS. O processo iniciou com a apresentação de um vídeo (Figura 02) editado pela 

pesquisadora, com duração de 3’33”, retirado do programa Muito + da Rede Bandeirantes de 

Televisão, disponível na internet
7
. Nele, é resumida a trajetória artística da banda, com os 

principais fatos referentes ao surgimento e ascensão da Restart. Optou-se por esta forma de 

iniciação para contextualizar a aplicação da pesquisa e promover a interação entre as 

participantes.  

 
Figura 02: Especial: história da Restart 

 

 

 

Posteriormente, foram aplicados os questionários, momento em que cada participante 

respondeu individualmente e por escrito às questões propostas. Por fim, foi feita a discussão 

na forma coletiva, caracterizando a realização do grupo focal (Figura 03). 

 

Figura 03: Execução do grupo focal 

 

 

                                                           
7 O vídeo na íntegra pode ser encontrado no endereço eletrônico: <http://www.youtube.com/watch?v=aJ9QCPSXoKI>. 

Acesso em 05 jun. 2012. 

Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=aJ9QCPSXoKI>. Acesso em: 05 jun. 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 11 maio 2012. 
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4 DISCUSSÕES E RESULTADOS: DA MÚSICA AO CONSUMO 

 

4.1 DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Inicialmente e de forma geral, por meio das respostas obtidas através dos questionários 

(Tabela 01), pode-se notar que as entrevistadas conhecem a Banda Restart há 

aproximadamente três anos e utilizam-se dos meios: rádio – sinalizado por sete entre oito 

entrevistadas; internet – apontada por seis delas; e revista – destacada por cinco participantes, 

como formas de contato e acompanhamento da banda. Também foram mencionadas, em 

menor proporção, as mídias televisão e CD, com uma citação cada.  

Estes dados sinalizam a importância dos meios de comunicação no processo de 

apropriação das mensagens por parte dos receptores, visto haver um consumo mais 

individualizado dos meios, caracterizando a cultura das mídias, apontada por Santaella 

(2003). Do mesmo modo, percebe-se que, embora a internet esteja cada vez mais presente no 

cotidiano das audiências, meios eletrônicos como o rádio e impressos como a revista ainda se 

colocam como fortes elos entre emissores e receptores.  

Questionadas a respeito do que a condição de fãs da Banda Restart alterou em suas 

vidas, as entrevistadas destacaram, principalmente, mudanças relacionadas ao estilo de vestir. 

Da mesma forma, outros aspectos como modos de falar, gosto pela música, relações de 

amizade e formas de pensar também foram apontadas, como pode ser percebido nas seguintes 

respostas: “mudou meu jeito de vestir e um pouco dos pensamentos” e “agora, uso roupas 

mais coloridas, gosto bastante das músicas deles”.  

Este conjunto de respostas aponta que o consumo de bens relacionados com a Restart 

pode ser visualizado pelo viés da apropriação dos produtos, já que as entrevistadas 

sinalizaram algumas mudanças significativas em seus comportamentos, oriundas das 

referências da banda. Isso está relacionado com as aferições de Canclini (2001), quando este 

informa que o consumo pode ser entendido como o conjunto total dos processos sociais de 

apropriação dos produtos, o que é enfatizado ainda por Martín-Barbero (2001) no momento 

em que cita o consumo também como a produção de sentidos a partir das mensagens emitidas. 

Na sequência, perguntadas a respeito da percepção que seus pais têm de sua relação 

com a banda, as entrevistadas informaram que os mesmos aprovam a afinidade que elas 

mantêm com a Restart. Alguns pontos nesta questão podem ser notados: o primeiro deles diz 

respeito à postura adotada pelas pesquisadas. Uma delas ressaltou que seus pais a consideram 
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 Tabela 01: Respostas dos questionários aplicados  

 

 Andriéli Emily Giovana Hemilly Letícia Maria Carolina Maria Eduarda Sofia 

Há quanto tempo 

conhece a banda? 

Não faz muito tempo, 

mas quando eu 
conheci fiquei muito 

feliz. 

Desde quando 

lançaram. 

Desde quando 

começou. 

2 anos e 4 meses 1 ano e meio. Conheço a banda há 

3 anos. 

Há uns 3 ou 4 anos. Há 1 ano e alguns 

meses. 

Como curte a 

banda? 

Rádio, revista e 

internet 

Eu curto em todos 

eles. 

Rádio e revistas. Internet, revista e 

rádio. 

Rádio e internet. Eu curto em rádio e 

internet. 

CD, rádio e TV. Internet e revista. 

O que a banda 

mudou na sua 

vida? 

Modo de falar, gosto 

pela música e 

também pela roupa. 

Mudou um pouco o 

meu estilo. 

Agora, uso roupas 

mais coloridas, 

gosto bastante das 
musicas deles. 

Modo de vestir. Modo de vestir, 

modo de falar, gosto 

bastante das músicas 
deles. 

Mudou meu jeito de 

vestir e um pouco 

dos pensamentos. 

Relações de amizade 

e modo de vestir. 

Gosto pela música e 

o modo de vestir. 

Como seus pais 

percebem sua 

relação com a 

banda? 

Eles acham que eu 

sou muito alterada 

pela banda, mas 
aprovam. 

Sim, minha mãe 

aprova e é ela que 

compra a maioria 
das coisas. 

Sim. Aprovam. Aprovam. A minha mãe 

aprova, só não gosta 

do jeito de se vestir. 

Aprovam. Eles não falam nada 

porque também 

tiveram ídolos.  

Além da Restart, 

você ouve outras 

bandas? Quais? 

Fiuk NX Zero e Cine. NX Zero e Fiuk. Banda é só a 

Restart. 

NX Zero e Cine. Cine, NX Zero e 

Fresno. 

Não. Banda Fresno. 

Você gasta dinheiro 

com produtos que 

tenham alguma 

relação com a 

banda? Quanto? 

Em quê? 

Sim, o mais caro que 

eu puder. Camiseta, 

cadernos, tênis. 

Eu já até perdi a 

contas, mas gasto em 

pôster, cadernos, 
roupas, show, DVDs 

e CDs.  

Sim, revistas, 

cadernos, roupas 

etc. 

Quanto for preciso, 

em material escolar 

e roupas. 

Uma calça que 

custou R$60,00, um 

óculos de R$30,00 e 
cinco pulseiras de 

R$5,00. 

Alguns tênis, calças 

e acessórios.  

Gasto em acessórios. Na assinatura da 

revista Capricho, 

que custa 
R$29,90/mês 

Que sentimento 

você tem pelos 

músicos da Restart, 

pelos outros fãs e 

por quem não gosta 

da banda? 

Eles são muito 

lindos e tem a voz 

ótima. Quem não 

gosta da banda deve 

ser um idiota. 

Eu sinto amor por 

todos e não tem 

nenhum que eu não 

goste. 

Amizade pelas fãs, 

afeto. E pelos que 

não gostam, ódio.  

Eu amo eles e 

também adoro as 

outras fãs porque 

nós que amamos a 

Restart somos uma 

família. Quem não 
gosta não sabe o que 

está perdendo.  

Eu acho que cada 

um tem a sua 

opinião e a minha é 

que eu gosto muito 

deles, 

principalmente do 
Thomas.  

Não sei por quem 

não gosta, mas eu 

sinto um sentimento 

inexplicável e queria 

muito poder 

conhecer 
pessoalmente.  

Por eles, carinho e 

um pouco de afeto e 

por quem não gosta 

não tenho nada 

contra desde que 

não me ofendam.  

A mesma relação 

com todos que são 

meus amigos.  
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bastante influenciada pela banda: “eles acham que eu sou muito alterada pela banda, mas 

aprovam”. Denota-se que, embora haja então interferência no comportamento da entrevistada, 

seus pais ainda assim reagem de forma positiva a esta realidade. Por outro lado, outra 

adolescente sinalizou que sua mãe, mesmo aprovando a relação de fã, vê o modo como ela se 

veste de forma negativa: “a minha mãe aprova, só não gosta do jeito de se vestir”. 

Outro aspecto relevante desta demanda está relacionado às questões de tribalismo, 

apontadas por Maffesoli (1998). Uma das respondentes assinalou que seus pais não comentam 

nada sobre seus gostos musicais, pois em outros períodos também já foram fãs de outras 

bandas ou artistas: “eles não falam nada, porque também já tiveram ídolos”. Isso reflete o 

nível de conscientização da adolescente, que soube argumentar de forma segura sobre suas 

preferências, demostrando que os sujeitos vão com o tempo assumindo lugares no mundo e 

garantindo a identificação com outros indivíduos através de propriedades compartilhadas.  

Sendo assim, entende-se que a identidade é algo provisório, variável e problemático, 

pois se transforma rapidamente a cada novo acontecimento, já que a referência de ídolos 

muda muito com a passagem do tempo, como foi registrado pela entrevistada. Por isso, 

caracteriza-se também a volatilidade presente na contemporaneidade, posto que se vive em 

uma sociedade de livre acesso à informação, marcada pela efemeridade das relações tanto em 

níveis informacionais quanto de sentimento. 

Questionadas sobre ouvirem outras bandas além da Restart, as entrevistadas citaram: 

Fiuk, Cine, Fresno e NX Zero. As duas primeiras são pertencentes ao estilo Happy Rock e 

trazem características bem próximas às da banda estudada. O mesmo não ocorre com as duas 

posteriores, que têm suas bases calcadas no movimento Emo, anterior ao Happy Rock. A 

partir disso, infere-se que os movimentos musicais não são separados em sua totalidade e que 

as referências são múltiplas e variadas, já que Fresno e NX Zero são consideradas, por 

convenção, bandas com características bem mais melancólicas do que alegres, o que não 

impede que a construção da identidade das adolescentes passe por essas contradições. 

Cabe observar novamente o conceito de tribalismo que reúne os indivíduos em torno 

de grupos de identificação, que conservam características comuns (MAFFESOLI, 1998), pois 

o fato de apresentarem gostos similares proporciona às entrevistadas o convívio com outras 

pessoas com apreciações análogas e facilita a troca de informações entre elas. Embora se 

tenham estilos diferentes, não se pode afirmar que isso seja fator determinante para a 

segregação dos grupos, visto haver entre elas um apreço comum por bandas de movimentos 

considerados até então antagônicos. E este processo de interação culmina no que Maffesoli 

(1999) chama de “organicidade performática”.  
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Em consonância, pode-se destacar o conceito de hibridação cultural de Canclini 

(2001), pois as entrevistadas não estão focadas em um único objetivo e sim envolvidas em 

vários movimentos ao mesmo tempo, o que justifica em partes o fato de ouvirem bandas com 

características e estilos distintos. Esta combinação de práticas vistas separadamente geram 

novas estruturas, novas maneiras de consumo, formas de relacionamento e interação e, da 

mesma forma, conforme o autor, não é possível precisar fontes puras neste processo, pois são 

muitas as combinações culturais possíveis.  

Posteriormente, para a questão que remete ao investimento financeiro realizado para se 

manterem como fãs da Banda Restart, a maioria das entrevistadas respondeu que compra 

produtos relacionados ao vestuário, como camisetas, calças, tênis e acessórios. Foram citados 

também produtos como CDs, DVDs, pôsteres, revistas, cadernos e demais materiais escolares. 

Algumas consideram o valor deste investimento como algo relevante: “sim, o mais caro que 

eu puder. Camiseta, cadernos, tênis” ou ainda “quanto for preciso, em material escolar e 

roupas”. Outras não têm real noção do quanto já investiram em produtos relacionados à 

banda: “eu já perdi a conta, mas gasto em pôster, cadernos, roupas, show, DVDs e CDs”.  

Ainda, é possível destacar que, para algumas, o valor financeiro de seu consumo é 

algo bem presente, talvez bem mais do que o valor simbólico: “um calça que custou R$60,00, 

um óculos de R$30,00 e cinco pulseiras de R$5,00”. Outras apresentam um consumo mais 

midiático da banda: “na assinatura da revista Capricho, que custa R$29,90/mês”. Estas 

afirmações podem ser vistas à luz da racionalidade econômica, proposta por Canclini (2006), 

que concebe o consumo como mecanismo impulsionador do sistema econômico. Do mesmo 

modo, podem-se acrescentar as considerações de Bauman (2007) sobre a velocidade das 

relações e transmissões de mensagens, já que o autor traz o conceito de vida líquida, baseada 

na ideia de que o mundo todo funciona como objeto de compra.  

Por fim, as entrevistadas foram questionadas sobre seus sentimentos em relação aos 

membros da Restart, aos demais fãs e aos que não gostam da banda. De forma geral, todas 

ressaltaram os sentimentos de amor, afeto e carinho pelos integrantes da Restart, algumas com 

mais outras com menos intensidade, o que também foi verificado em relação aos demais fãs. 

Entretanto, quando foram referidas as percepções acerca das pessoas que não gostam da 

banda, algumas manifestações de repúdio puderam ser identificadas: “quem não gosta da 

banda deve ser um idiota”, ou ainda “pelos que não gostam, ódio”. 

Ainda assim, houve apontamentos onde o bom senso imperou, como: “por eles, 

carinho e um pouco de afeto e por quem não gosta não tenho nada contra desde que não me 

ofendam”. Do mesmo modo, outra participante também manteve esta linha de resposta: “eu 
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acho que cada um tem a sua opinião e a minha é que eu gosto muito deles...”. Estas alegações 

registradas demonstram que as questões de identidade implicam no pertencimento a um 

determinado grupo, que difere dos demais justamente por apresentar características e 

combinações únicas. Neste sentido, a ideia de que a identidade é marcada pelas alteridades 

conforme Woodward (2000) pode ser um dos encaminhamentos desta pesquisa.   

Levando em conta as principais categorizações de Featherstone (1995) para observar o 

consumo, têm-se a partir das respostas obtidas algumas reflexões sobre o comportamento de 

um grupo de jovens fãs da Banda Restart. 1) Em relação ao capitalismo, observa-se que este 

está ligado ao investimento financeiro que é feito pelas entrevistadas na compra de roupas, 

acessórios e demais bens ligados à banda. 2) No que tange à concepção sociológica apontada 

pelo autor, percebe-se que as entrevistadas se apropriam dos produtos na tentativa se de 

aproximarem de seus grupos de referência, criando vínculos com outros indivíduos e até 

mesmo com a própria banda, através de ligações simbólicas. 3) E no que diz respeito aos 

prazeres emocionais, identifica-se que o consumo de tais bens proporciona sensações 

positivas de satisfação e pertencimento e também de diferenciação dos demais grupos sociais.  

 

4.2 DO GRUPO FOCAL 

 

Diferentemente do questionário, a linguagem das entrevistadas no grupo focal apontou 

para uma estrutura informal, mais desconectada da racionalidade da questão e pautada pela 

descontração desta técnica. Frente a estas características sinalizadas, optou-se por apresentar 

os dados do grupo focal a partir de três categorizações norteadoras das temáticas: 

semelhanças, diferenças e contradições. Justifica-se este percurso por terem sido obtidas 

respostas individuais breves e, ao mesmo tempo, complementares a partir da interação que 

houve entre o grupo, e também pela jovialidade das entrevistadas, que ainda não têm um 

repertório linguístico que dê conta de todas as suas emoções e pensamentos. 

 

4.2.1 Semelhanças 

 

Inicialmente, as participantes do grupo focal foram solicitadas a descrever como foi 

seu primeiro contato com a Banda Restart. Identifica-se assim a primeira semelhança: o uso 

de dispositivos midiáticos. Em sua maioria, as entrevistadas citaram a televisão e a internet 

como formas iniciais de descoberta e relacionamento com a Restart: “descobri a banda 

ouvindo as músicas que começaram a aparecer na TV e na internet”. Este dado revela que as 
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transformações relacionadas aos meios de comunicação têm sido rápidas e intensas, conforme 

salienta Santaella (2003), pois a internet já se faz fortemente presente no cotidiano dos 

indivíduos, especialmente na rotina da Geração Z (NOVELLI, LEITE e SITTA, 2010). 

Entretanto, dispositivos midiáticos como a televisão desempenham papel importante no 

processo comunicacional, pois ainda são referências para as práticas sociais, o que configura 

uma realidade de convergência entre os meios.  

Do mesmo modo, identifica-se a paridade dos grupos de referência, uma vez que as 

entrevistadas relataram que os colegas desempenharam papel de destaque neste contato inicial 

com a banda: “eu descobri através de meus colegas que começaram a usar roupas coloridas. 

Eu achei legal e comecei a pesquisar  porquê eles usavam aquelas roupas e descobri a banda”. 

Estas informações vêm ao encontro da ideia de socialidade apresentada por Maffesoli (1998), 

que considera que o indivíduo representa um papel significativo nas tribos de que participa e, 

por isso, vai aos poucos assumindo lugar no mundo. Em concomitância, o conceito de 

tribalismo aparece como uma reunião de identidades similares, já que, por se organizarem em 

grupos, os indivíduos se colocam em torno de comunidades de ideias e sentimentos 

compartilhados (MAFFESOLI, 2007). 

Outra semelhança encontrada dá conta de que as entrevistadas não buscam as redes 

sociais como formas de contato com a Banda Restart. Entre as oito participantes, apenas duas 

apontaram o Twitter
8
 como ferramenta usada para obter informações sobre a banda. 

Questionadas a respeito do uso do Facebook
9
, todas afirmaram não utilizarem esta rede social 

para trocar informações sobre a Restart com os amigos. Embora este dado seja uma 

semelhança identificada no ambiente coletivo do grupo focal, apresenta-se também como uma 

contradição às características da geração digital à qual pertencem as entrevistadas, o que será 

desenvolvido mais adiante. 

Posteriormente, as participantes foram questionadas a respeito do que as chamou 

atenção na banda que a tornou diferente das demais encontradas no cenário musical brasileiro. 

Por unanimidade, foram apontadas a voz e a roupa dos integrantes da Restart como forma de 

diferenciação e atratividade, que resultaram em um estilo único para suas fãs: “eu gosto do 

estilo deles, bem diferente e colorido”. Estas características foram aproveitadas pela banda 

para a criação de uma loja virtual
10

 com uma infinidade de produtos oficiais relacionados à 

                                                           
8 Microblog que permite aos usuários enviar e ler atualizações pessoais de outros contatos em textos de até 140 caracteres. 
9 Rede social onde é possível trocar mensagens, links, fotos, vídeos e demais informações entre usuários que se denominam 

“amigos”.  
10 Disponível em <http://bandup.tray.com.br/loja/loja-245896>. Acesso em: 17 jun. 2012. 
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Restart, onde os fãs encontram desde adesivos, chaveiros e material escolar até banners, 

relógios e ecobags
11

.  

Estas informações refletem a ideia de que os produtos culturais estão sendo 

transformados em formas de consumo, já que a banda aproveitou seu estilo peculiar para 

comercializar bens através da criação de uma marca própria. No momento da compra, as fãs 

do Restart estão incluídas num processo de valoração simbólica, já que a finalidade e a 

funcionalidade desses produtos perdem espaço para assumir a representação de valores 

emblemáticos para o consumidor (FEATHERSTONE, 1995).  

As entrevistadas foram questionadas no que diz respeito à mudança percebida com o 

lançamento do último álbum da Restart “Geração Z”, onde a banda se apresenta com um 

visual mais sofisticado e menos colorido, com o uso de cores mais próximas ao preto, branco, 

dourado e prata. Todas afirmaram que isso não influenciou sua relação com a banda, já que 

para elas nada mudou. Assim, identifica-se que há semelhança no comportamento e nas 

percepções que as entrevistadas têm da Restart e, ao mesmo tempo, uma apropriação que é 

feita da banda e de seu estilo (MARTÍN-BARBERO, 2001). 

Já em relação ao compartilhamento de conteúdos relacionados com a Restart, 

identificou-se como similaridade o fato de haver entre elas o hábito de trocar informações 

sobre a banda, como se pode perceber nestes depoimentos: “quando eu descubro alguma 

coisa, eu compartilho com meus amigos”; “quando eu vejo alguma coisa nova, eu falo para as 

minhas amigas que gostam”. Sendo assim, este compartilhamento é feito a partir do que é 

divulgado pelos meios de comunicação, o que sinaliza que a mídia desempenha um papel 

importante neste processo, já que veicula mensagens que são capazes de influenciar 

comportamentos, tendências e estilos, conforme observa Kellner (2001).  

Além disso, as práticas culturais que são maximizadas pelos veículos de comunicação 

podem ser tomadas como fornecedoras de condições para a criação de identidades, pelas quais 

os indivíduos se inserem nas sociedades contemporâneas (KELLNER, 2001), o que está 

ligado ao fato de as fãs da Restart se intitularem como “Família Restart”. Esta expressão é 

caracterizada como uma forma de delimitação e pertencimento a um grupo (MAFFESOLI, 

1998) e pode ser entendida por si só como uma resultante do processo de apropriação 

(MARTÍN-BARBERO, 2001) que é feito da banda. 

Ainda questionadas acerca de como trocam informações referentes à banda, foi 

possível identificar que a internet não é para desconhecidos, uma vez que as entrevistadas 

                                                           
11 Sacolas ecológicas, produzidas a partir de materiais sustentáveis como o algodão. 
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afirmaram que não se comunicam online com pessoas que não conhecem. Este dado reforça o 

conceito de vínculo social (MAFFESOLI, 2007), que garante a identificação com outros 

sujeitos que também partilham dos mesmos interesses e gostos e, neste caso, percebe-se que 

este vínculo é estabelecido de forma direta, já que as participantes não tem o hábito de manter 

contato virtual com pessoas que não conhecem pessoalmente. 

Por fim, os dados obtidos em grupo revelam que as entrevistadas priorizam o respeito 

entre os indivíduos que não gostam da banda e de seu estilo. Foi destacado pelas participantes 

que as pessoas que não são fãs da Restart devem ao menos respeitar quem é: “eu acho que, 

por mais que as pessoas não gostem, elas têm que respeitar, porque não é justo eu ir num 

show de quem eu não goste ou falar mal se eu não conheço”. É preciso, pois, preservar estas 

individualidades, já que a audiência se caracteriza hoje de forma segmentada, uma vez que, 

embora se mantenha maciça em termos de números, não pode mais ser entendida como 

audiência de massa em termos de simultaneidade e uniformidade da mensagem recebida 

(CASTELLS apud SANTAELLA, 2003). Por isso, é preciso ficar atento à diversificação dos 

gostos, dos comportamentos e dos hábitos de consumo. 

 

4.2.2 Diferenças 

 

Em relação às diferenças encontradas nos dados coletados no grupo focal, tem-se: os 

usos que as entrevistadas fazem da banda e as variações identificadas no que diz respeito ao 

status de fã. Primeiramente, ao serem questionadas sobre quais produtos possuem que estejam 

relacionados com a banda Restart, as entrevistadas citaram: peças de roupa, como camisetas e 

calças coloridas; acessórios, como pulseiras e cadarços de tênis; material escolar, como 

cadernos e mochilas; e revistas e pôsteres. Estas diferenças sugerem os gostos pessoais de 

cada uma, que caracterizam a individualidade das entrevistadas e, ao mesmo tempo, não 

interferem significativamente no grupo de referências, considerando principalmente às 

questões financeiras de cada participante. 

Tais variações estão relacionadas também às questões identitárias, visto que a 

construção da identidade está ligada à particularidade de cada indivíduo. Embora juntas 

formem um grupo com características comportamentais e de consumo similares, observadas 

individualmente, as entrevistadas desempenham papéis próprios em seu grupo de referência. 

Do mesmo modo, a identidade caracteriza-se como algo relacional, sendo, por isso, 

dependente de outras formas de identificação localizada fora dela para se afirmar (SILVA, 

2000). Sendo assim, embora mantenham suas peculiaridades, ou seja, suas diferenças 
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oriundas de gostos pessoais, as entrevistadas mantém a mesma linha de comportamento e de 

consumo relacionada à Banda Restart se observadas na forma coletiva. 

Deste dado, depreende-se também outro ponto: o consumismo. Entendidas como a 

satisfação de desejos e a incitação do desejo por outros desejos, conforme Bauman (2007), as 

práticas de consumo das entrevistadas estão relacionadas com a aproximação com a banda, 

visto que os produtos citados estão diretamente ligados ao estilo da Restart e fazem parte de 

um processo maior, que envolve o consumo de bens simbólicos (FEATHERTONE, 1995). 

Outra questão a ser refletida é o envolvimento que as consumidoras têm na procura dessa 

satisfação, uma vez que buscar novos produtos e adquiri-los está conectado com a ideia de 

demandas não atendidas em sua totalidade, que alimentam o ciclo das economias capitalistas, 

a partir da perspectiva da racionalidade econômica proposta por Canclini (2006). 

Como segunda diferença encontrada, têm-se as variações acerca do entendimento do 

status de fã. Questionadas sobre como definem sua relação com a Restart, as respostas das 

entrevistadas dividiram-se em dois posicionamentos: as que admitem o amor e a admiração 

que possuem pela Restart e as que não se consideram fãs da banda. O primeiro grupo 

apresenta um comportamento bastante emocional, com respostas pautadas no sentimento que 

nutrem pelos integrantes, como denotam os depoimentos: “eu sou muito fã sim, faria qualquer 

coisa para ver eles de perto, acho eles bonitos”, ou ainda “eu sou fã e acho que daria tudo para 

conhecer eles”. 

Por outro lado, um segundo agrupamento de respostas sugere uma percepção mais 

racional da relação das entrevistadas com a banda, como estes depoimentos emblemáticos 

sinalizam: “não sou muito fã, porque eu não daria tudo pelo Restart” e “eu sinto afeto pelo 

Restart, mas eu não daria tudo para conhecer eles”. Deste modo, pode-se inferir que, embora 

admitam gostar da banda, essas entrevistadas mantêm uma postura racional perante este 

sentimento, sendo que também se mantiveram coerentes em toda a sua explanação a respeito 

desta questão. 

Por fim, entende-se que essas diferenças de comportamento, atitudes e pensamentos 

estão de acordo com a fase da vida das entrevistadas. Considerando a faixa etária analisada, as 

participantes apresentam características comuns aos adolescentes de hoje, principalmente 

devido às peculiaridades da Geração Z. Pautados por uma cultura digital, onde o acesso à 

informação foi facilitado pelo avanço tecnológico, esses consumidores apresentam um 

consumo mais individualizado do que massivo, num contexto comunicacional que Santaella 

(2003) denomina de cultura das mídias.  
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4.2.3 Contradições 

 

Foram identificadas também contradições nos depoimentos tomados. A primeira delas 

dá conta do uso das redes sociais por parte da banda e de suas fãs. Embora a Restart tenha se 

lançado no cenário musical brasileiro através do MySpace e utilize fortemente as redes sociais 

para popularizar seu estilo, as entrevistadas relataram que não possuem o hábito de 

acompanhar as atualizações da banda por esses meios. Isso denota uma desconexão entre 

emissores e receptores e demonstra também que a convergência entre os meios de 

comunicação permite que a mensagem circule por vários públicos. Isso se explica devido ao 

fato de que, mesmo não tendo contato com a Restart via redes sociais, as entrevistadas são 

atingidas por outros meios, que igualmente popularizaram a banda entre elas. 

A segunda contradição diz respeito ao descompasso existente entre as formas de 

contato com a banda através da internet e o relato das entrevistadas. As participantes, como 

dito anteriormente, não utilizam as redes sociais para obter informações sobre a banda, porém 

citaram diversas vezes a internet como conector entre elas sem destacar por quais sites 

realizam este contato. Este dado deixa em aberto os usos que são feitos a partir da internet, 

bem como quais práticas são vivenciadas pelas entrevistadas quando estão no ambiente 

virtual, o que apresenta como uma incógnita as atividades on-line dessas jovens 

consumidoras. 

Finalmente, destaca-se a incoerência relacionada com o estilo da banda, pois as 

entrevistadas frisaram que as roupas e demais adereços coloridos foram determinantes para 

lhes chamar a atenção no início da carreira da Restart, mas não relataram que a mudança no 

visual do primeiro para o segundo CD tenha sido relevante para elas. Isso sinaliza que o estilo 

inicial da banda foi incorporado pelas entrevistadas ao ponto de, mesmo havendo 

transformações, elas não serem completamente percebidas.  

 

4.3 O CRUZAMENTO DOS DADOS: A RESPOSTA PARA O PROBLEMA 

 

Levando em consideração os dados obtidos através da aplicação das técnicas 

apontadas, verificam-se alguns apontamentos sobre as percepções em relação ao 

comportamento e padrão de consumo de um grupo de adolescentes em Santa Maria, a partir 

da referenciabilidade da Banda Restart. Primeiramente, podem-se destacar os usos que são 

feitos dos dispositivos midiáticos pelo grupo de entrevistadas: enquanto os questionários 

apontaram o rádio e a revista como meios de contato e acompanhamento da banda, na 
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realização do grupo focal, a televisão apareceu como um forte elo entre as fãs e a Restart. Em 

ambas as técnicas metodológicas, a internet foi sinalizada como forte forma de contato e fonte 

de informação para as participantes da pesquisa. 

Estes dados apontam para a relevância dos meios de comunicação no cotidiano das 

audiências e também para o que Santaella (2003) chama de cultura das mídias, que devido à 

evolução nas formas de acesso à informação, caracteriza um receptor com um consumo mais 

individualizado, criando ele próprio uma rotina de apropriação das mensagens a partir do que 

é emitido. Da mesma forma, a variação entre os meios de comunicação indica que atualmente 

os receptores estão participando de um processo de convergência das mídias, já que as 

mensagens estão sendo trabalhadas em várias plataformas ao mesmo tempo, observando para 

isso as particularidades de cada uma. 

Outro fator importante de ser destacado refere-se às questões de interferência da banda 

no cotidiano das entrevistadas. Nas respostas às perguntas do questionário, o estilo de se 

vestir foi citado como uma das mudanças ocasionadas pela Restart na vida das fãs, o que 

também foi sinalizado no momento do grupo focal. Em ambos os casos, elementos como a 

música, a amizade e as formas de pensar foram colocados como pontos de interferência a 

partir das referências da banda. Além disso, evidencia-se o consumo de produtos ligados à 

Restart, como roupas, acessórios e materiais escolares, bem como revistas, pôsteres, CDs e 

DVDs, o que foi sistematizado pela banda com a criação de uma loja virtual, para a venda de 

bens de consumo através de uma marca oficial. 

As formas de consumo encontradas através desta pesquisa fazem referência aos 

conceitos de apropriação dos produtos (CANCLINI, 2001) e produção de sentidos (MARTÍN-

BARBERO, 2001), que são colocados como atividades dos receptores frente às mensagens 

emitidas pelos veículos de comunicação. Isso dá a entender que, ao adquirir um bem 

relacionado com a Restart, as consumidoras estão buscando também o valor simbólico 

impregnado nestas práticas, o que vem ao encontro das proposições de Bauman (2007), para 

quem na sociedade contemporânea o mundo todo funciona como objeto de compra.  

Em consonância, observa-se o ângulo da racionalidade econômica de Canclini (2006), 

que traz o consumo como foco do sistema capitalista, que também é evidenciado por 

Featherstone (1995). Conclui-se, portanto, que neste caso as entrevistadas são figuras ativas e 

impulsionadoras do sistema econômico vigente, que garante entre outras coisas a circulação 

de bens entre os indivíduos. Sob esta perspectiva, os produtos culturais, como a Banda 

Restart, são visualizados também como formas de consumo, em um processo peculiar de usos 

e apropriações que são feitos a partir da valoração simbólica das práticas culturais. 
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No que diz respeito à construção de identidades, mencionam-se as características 

encontradas durante a aplicação da pesquisa: este estudo evidencia que a identidade está 

pautada pela diferença e pela multiplicidade. No primeiro caso, apresentam-se os motes 

relacionados às práticas culturais como promovedoras da criação e do aperfeiçoamento das 

demandas identitárias, através do uso de expressões como “Família Restart”, por exemplo. E 

no segundo caso, observam-se as aparentes contradições de gostos e estilos, que demostram o 

quanto podem ser variadas as apropriações feitas pelos receptores, como no caso de bandas 

com propostas diferentes como Cine e NX Zero, ambas apontadas pelas entrevistadas em suas 

respostas aos questionários. 

Pode-se tencionar também que essas múltiplas práticas estão de acordo com as 

características do tribalismo apontadas por Maffesoli (1998), o que evidencia a identificação 

dos indivíduos entre seus pares. Tais peculiaridades foram apontadas tanto no questionário – 

no momento em que as entrevistadas referem-se aos ídolos de gerações anteriores, como a de 

seus pais – quanto no grupo focal, quando são citados os colegas como influenciadores nos 

gostos pessoais. Gera-se, assim, um encaminhamento que conduz às propriedades da 

sociedade contemporânea marcada pela volatilidade e efemeridade de informações, práticas e 

sentimentos (BAUMAN, 2007).  

No que se refere aos sentimentos expressos durante a aplicação das técnicas, 

identifica-se um ponto de tensão entre os dados obtidos via questionário e via grupo focal. 

Enquanto na primeira técnica as entrevistadas manifestaram sentimentos de repúdio para com 

aqueles que não são fãs da Restart, na forma coletiva despontaram afirmações relacionadas ao 

respeito em relação aos gostos pessoais dos sujeitos. Esta contradição salienta o quão 

relacional são as interações entre os indivíduos, uma vez que os posicionamentos variam 

dependendo do contexto das questões. 

Já com as categorizações empregadas para a apresentação dos dados obtidos através 

do grupo focal, pode-se encaminhar uma discussão no sentido de responder aos usos que as 

fãs da Banda Restart fazem a partir das mensagens emitidas pela mídia e através dos grupos 

de referência aos quais pertencem. Há mais semelhanças (8), do que diferenças (2) e 

contradições (3) entre as informações levantadas, o que pode ser interpretado como a 

formalização de um grupo de fãs que tende à homogeneização, apresentando um 

comportamento de consumo com muitas similaridades.  

Esta é, pois, a problematização inicial da pesquisa, que busca apreender como são 

entendidos comportamentos e padrões de consumo, adquiridos por fãs da Restart, tendo como 

referência as práticas culturais oriundas da banda. Por isso, percebe-se que, com os dados 
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coletados, encontrou-se um agrupamento de fãs com atributos bem próximos, que configuram 

práticas de consumo igualmente similares resguardadas as especificidades das entrevistadas. 

De modo geral, este grupo de adolescentes apresenta-se como uma unidade de apropriação de 

produtos culturais, cujos usos resultam em novas formas de relacionamento e interação entre 

sujeitos, numa sociedade marcada pela rapidez nas transformações.  
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5 NOTAS CONCLUSIVAS: ESTUDOS DE RECEPÇÃO EMPÍRICOS POR 

NATUREZA 

 

Confere-se a este estudo a descoberta do sujeito como aquele que tem potencial de 

interpretação, sendo por isso um indivíduo ativo num processo comunicacional em constante 

transição. Os consumidores deixaram de desempenhar um papel apenas passivo para 

alcançarem um patamar participativo, devido principalmente às evoluções tecnológicas. Do 

mesmo modo, o receptor pode ser compreendido como o grande deflagrador de sentidos das 

práticas sociais vigentes, dada a isso a importância de estudos que focalizem o 

comportamento das audiências.  

 Para se chegar a estas concepções, optou-se pelo emprego de técnicas de pesquisa 

combinadas, que não devem ser observadas como metalinguagem, mas sim a partir da ideia 

de complementação. Esta combinação proporcionou à pesquisa a obtenção de dados densos, 

que aprofundaram as questões pertinentes ao estudo. Por isso, os resultados encontrados e as 

discussões propostas fazem parte de uma abordagem qualitativa e conceitual de que as 

práticas culturais estão relacionadas com as formas de consumo a partir da ideia de 

circularidade no processo comunicativo. 

Sendo assim, os bens de consumo podem ser identificados como circuitos 

comunicacionais, que envolvem emissores e receptores em ações de usos e apropriações de 

produtos, através da mídia. Por este motivo, os meios de comunicação se colocam como 

mediadores das práticas culturais, atuando na popularização de conceitos, estilos, ideias e 

tendências. Percebe-se que os fluxos de informação relativos aos usos que são feitos da Banda 

Restart pelo grupo de fãs analisado podem ser refletidos a partir desta circularidade proposta, 

na medida em que a troca de mensagens entre as adolescentes se dá pelo compartilhamento de 

conteúdos relacionados à banda. 

Tomando como base os objetivos inicialmente estabelecidos para esta pesquisa, 

ressalta-se que foi possível mapear, através de um nicho emblemático, o comportamento de 

compra de adolescentes fãs da Restart na faixa etária de 12 a 14 anos, em Santa Maria. Ao 

mesmo tempo, observou-se o comportamento deste grupo nas mídias sociais através da 

internet e também a interação delas em seus grupos de referência, que apareceram como fortes 

influenciadores na conduta das entrevistadas. Por fim, entende-se que a análise de como a 

Banda Restart interfere no processo de consumo do grupo estudado passou pela observação 

do papel da mídia na divulgação de informações entre audiências segmentadas, considerando 

para isso as características da sociedade contemporânea e da Geração Z. 
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Da mesma forma, considerando que os estudos culturais têm foco sobre as práticas 

populares, nota-se que a autenticidade das identidades perde importância para a 

representatividade sociocultural ligada às expressões do cotidiano. Estas por sua vez 

preocupam-se com o modo de viver e de pensar das classes populares, tendo em vista a 

tenacidade particular dos produtos culturais contemporâneos e a disposição dos indivíduos 

para aderir às mudanças e transformações das referências.  

Consequentemente, o consumo é analisado não apenas como uma reprodução de 

forças, mas principalmente como uma produção de sentidos, que passa pelos usos e 

apropriações dos bens. Evidencia-se, assim, que os consumidores atualmente estão 

preocupados não somente em possuir produtos, mas com a representatividade que tais objetos 

desempenham no contexto social onde estão inseridos. Simultaneamente, identifica-se que a 

hibridação cultural vigente apresenta-se como um processo em constante movimentação, que 

gera novas combinações através de infinitas possibilidades.  

Ainda, compreende-se a importância dos grupos de referência como criadores de 

vínculos sociais entre sujeitos. Neste contexto, o uso de produtos aparece como uma forma de 

pertencimento coletivo e diferenciação individual. Embora aparentemente contraditórias, estas 

ideias refletem as tendências encontradas na contemporaneidade, visto haver atualmente 

consumidores que potencializam tais concepções.   

Chega-se à conclusão de que esta investigação faz parte dos novos estudos de 

recepção, pois, além de focar em um objeto contemporâneo, está atenta à Geração Z. Sendo 

assim, a pesquisa de recepção é entendida como empírica por natureza, visto que o 

pesquisador baseia-se na experiência, através de técnicas que o coloquem em contato direto 

com o objeto de estudo. Esta aproximação garante conhecimentos aprofundados sobre o 

impacto que os produtos culturais populares têm no cotidiano dos consumidores. 

Portanto, dentro da proposta deste trabalho, encerram-se estas considerações sem 

apontar uma conclusão final, já que foram assinalados encaminhamentos possíveis de serem 

observados, sob a perspectiva de uma abordagem qualitativa dos dados. Visto isso, entende-se 

que um Trabalho Final de Graduação não consegue dar conta de todos os enfoques pertinentes 

aos estudos de recepção. A partir disso, sinaliza-se uma questão para um projeto futuro: de 

que forma as mídias digitais e as redes sociais são utilizadas pela esfera da recepção para a 

troca de informações e compartilhamento de conteúdos relacionados às bandas de Happy 

Rock? 
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